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Jupperin	Omakotiyhdistyksen

Puheenjohtajalta

Mennyt	talvi	yllätti	lyhyydellään,	lämpimyydellään	ja	vähälumisuudellaan.	Perinteiseen	päivälehdis-
tön	kevätuutisointiin	kuuluvat	katupöly,	koirankakat	ja	kevään	tulon	seuranta.	Maaliskuussa	nähtiin	
jo	ensimmäinen	haarapääsky,	kyitä	ja	kukkivia	leskenlehtiä.	Ei	mene	kuin	hetki,	niin	lehdissä	kirjoi-
tellaan	”orvoista”	eläinten	poikasista.	Sana	orpo	on	lainausmerkeissä,	koska	hyvin	harvoin	löydetyn	
poikasen	emo	on	kuollut,	tai	poikanen	on	hylätty.		

Mitä	hyvää	tarkoittavan	henkilön	tulee	tehdä	löytäessään	tällainen	orpo?	Jos	poikanen	ei	ole	pesästä	
pudonnut	tai	kadonnut	karvaton/höyhenetön	sokea	pikku	olio,	niin	silloin	on	parempi	antaa	sen	olla	
ja	seurata	tilannetta.	Poikasen	emo	on	todennäköisesti	kuitenkin	lähellä.	Omaa	emoa	parempaa	hoi-
tajaa	poikasella	ei	voi	olla.	Esimerkiksi	jänikset	ja	rusakot	jättävät	poikasensa	pitkiksi	ajoiksi	yksin,	
ja	käyvät	vain	imettämässä	niitä.	

On	kuitenkin	 tilanteita,	 joissa	eläinsuojelulainsäädäntömme	edellyttää	 ihmisen	ryhtyvän	 toimenpi-
teisiin.	Jokaisen	velvollisuus	on	pyrkiä	auttamaan	sairasta,	vahingoittunutta	tai	muutoin	avuttomassa	
tilassa	 olevaa	 luonnonvaraista	 eläintä.	 Jos	 eläin	 on	 kuitenkin	 sellaisessa	 tilassa,	 että	 sen	 hengissä	
pitäminen	on	ilmeistä	julmuutta	sitä	kohtaan,	eläin	on	lopetettava	tai	on	huolehdittava	siitä,	että	se	
lopetetaan.	

Normaalisti	luonnonvaraisten	nisäkkäiden	ja	lintujen	ottaminen	elätettäväksi	on	kiellettyä	pois	luki-
en	tietyt	poikkeustapaukset,	joista	yksi	on	eläimelle	tilapäisesti	annettava	sairaanhoito.	Tervehtynyt	
eläin	on	vapautettava,	jos	on	oletettavissa,	että	se	vaikeuksitta	sopeutuu	luonnonvaraiseen	elämään.	
Jos	eläintä	ei	voida	vapauttaa	eikä	sen	hoitoa	voida	järjestää,	eläin	on	lopetettava.

Eläimen	saa	lopettaa	vain	sellainen	henkilö,	 jolla	on	riittävät	 tiedot	kyseisen	eläinlajin	lopetusme-
netelmästä	ja	lopetustekniikasta	sekä	riittävä	taito	toimenpiteen	suorittamiseksi.	Jos	näitä	tietoja	ja	
taitoja	ei	ole	itselle,	niin	eläin	tulee	viedä	eläinlääkärille	lopetettavaksi.

Lintuja	ja	riistaeläimiä	ruokitaan	talvella,	koska	talvella	luonnollinen	ravinnonsaanti	on	vaikeaa	lyhy-
en	päivän,	pakkasen	ja	lumipeitteen	takia.	Kesällä	taas	valoisuutta,	lämpöä	ja	ravintoa	on	yllin	kyllin	
kaikkialla.	Tästä	huolimatta	on	aivan	tavallinen	näky,	että	rannoilla	oleville	”pullasorsille”,	valkopos-
kihanhille	ja	kanadanhanhille	annetaan	kuivia	pulla-	ja	leipäpaloja.	

Normaalisti	 nämä	 linnut	 syövät	 monipuolisesti	 vesikasveja,	 siemeniä	 ja	 selkärangattomia	 eläimiä	
saaden	proteiinipitoista	ruokaa	luuston	ja	lihaksiston	kasvattamiseen.	Ruokittuina	olevat	linnut	täyt-
tävät	 itsensä	 helposti	 tarjolla	 olevalla	 sokeri-	 ja	 hiilihydraattipitoisella	 ruualla,	 jonka	 seurauksena	
poikasten	lihaksisto	ja	luusto	voivat	jäädä	liian	heikoiksi,	tai	siipiin	syntyy	epämuodostumia,	jotka	
estävät	lentämisen.	Tällaisia	nuoria	kanadanhanhia	löydettiin	viime	syksynä	pääkaupunkiseudulta.		

Autetaan	eläimiä	vain	silloin,	kun	siihen	on	oikea	tarve.		
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Tapio	Ala-Peijari	in	memoriam

Diplomi-insinööri Tapio 
Ala-Peijari kuoli 15.4.2014 
Puolarmetsän sairaalassa 
nopeasti, seitsemän viikkoa 
sairauden toteamisen jäl-
keen. Hän oli syntynyt 2.7 
1948 Ilmajoella.

Hän	 eli	 osan	 lapsuuttaan	 Kuri-
kassa	 ja	 sittemmin	 Tampereella	 ja	
valmistui	 ylioppilaaksi	 Tampereen	
lyseosta	 1967.	Ylioppilaaksi	 tultu-
aan	hän	muutti	Helsingin	 seudulle	
ja	 aloitti	 opinnot	 Teknillisen	 kor-
keakoulun	 kemian	 osastolla,	 josta	
valmistui	1993.

Tapion	 isän	 suku	 oli	 kotoisin	
Jämijärveltä,	 jonne	 perhe	 raken-
si	 kaksi	 vuotta	 sitten	 niin	 sanotun	
vapaa-ajan	 asunnon.	 Tapio	 rakas-
ti	 puutarhan	 hoitoa	 ja	 piti	 kovasti	
kukista.	 Nuorena	 hän	 oli	 innokas	
partiolainen	ja	piti	muutenkin	luon-
nossa	olemisesta.

Jupperiin	 Tapio	 perheineen	
muutti	 1997.	Tapion	 vaimon	 Lean	
suku	 vietti	 kesiä	 Jupperissa	 jo	
1940-luvulta	lähtien.	

Jupperin	 Omakotiyhdistykseen	
Tapio	liittyi	1997	ja	valittiin	yhdis-
tyksemme	johtokuntaan	kaksi	vuot-
ta	 myöhemmin	 1999	 ja	 puheen-
johtajaksi	 vuosina	 2000	 -	 2004.	
Tapion	 myötä	 yhdistyksemme	 sai	
arvokkaan	 resurssin,	 joka	 arvosti	
kotiseututyötä	 ja	 samalla	 hyvä-
nä	 ammattimiehenä	 hallitsi	 meille	
jupperilaisille	 tärkeitä	 ympäristö-
asioita.

Vesialan	 asiantuntijana	 Tapio	
osallistui	 asiantuntemuksellaan	 ja	
aktiivisuudellaan	 Jupperin	 ja	 koko	
Espoon	 ympäristöasioihin.	 Näistä	
merkittävin	 oli	 Espoonjoen	 suo-
jeluprojekti.	 Hanketta	 varten	 pe-
rustetun	 Pro	 Espoonjoki	 ry:n	 toi-
minnassa	 Tapio	 oli	 mukana	 aina	
perustamisesta	2000	 saakka	 ja	pu-
heenjohtajana	vuosina	2001	-	2006.	
Jupperin	Pitkäjärven	suojelu	 liittyi	
osana	 tähän	 meille	 tärkeään	 hank-
keeseen.

Jupperin	 kaava-asiat	 ovat	 aina	
olleet	 Jupperin	 omakotiyhdistyk-
sen	 tärkeimpiä	 toiminta-alueita.	
Tapion	puheenjohtajakaudella	kaa-
voituksen	painopiste	oli	Jupperi	III:
n	eli	Palomäen	asemakaava-alueel-

la.	 Tapio	 puheenjohtajana	 vaikutti	
aktiivisesti	 ja	 rakentavasti	 alueen	
asukkaiden	kuulemiseen,	yhteisten	
mielipiteiden	kiteyttämiseen	ja	yh-
teydenpitoon	 kaavoittajaan.	 Työn	
vaativuutta	kuvaa	Espoon	kaupun-
gin	muuttunut	kanta	aikaisemmista	
Jupperi	 I	 ja	 II	 asemakaavojen	väl-
jemmistä	kaavoitusperiaatteista.	

Kotiseututyössä	muistamme	Ta-
pion	tarmokkaana	ja	hyväntuulise-
na	 yhdistyksemme	 asioiden	 hoita-
jana.	Yhdistyksemme	hallituksessa	
hänellä	oli	 taito	kuunnella	muiden	
mielipiteitä	ja	muodostaa	niistä	hy-
viä	 ja	 tasapuolisia	 ratkaisuja.	 Mo-
nissa	ratkaisuissa	suurena	apuna	oli	
hänen	 ammattitaitonsa	 ja	 arkipäi-
vän	asioiden	hyvä	ymmärtäminen.

Tapio	 puheenjohtajana	 nosti	
esiin	KKK-	hankkeen,	eli	koko	kylä	
kasvattaa.	Hän	toivoi,	että	Jupperin	
koululta	 käynnistynyttä	 hanketta	
voitaisiin	 soveltaa	 ala-asteen	 op-
pilaiden	 lisäksi	 myös	 varttuneem-
paan	nuorisoon.	Hyvänä	esimerkki-
nä	tästä	hän	mainitsi	muun	muassa	
Pitkäjärven	 VPK:n	 harjoittaman	
nuorisotoiminnan.

Olemme	 kiitollisia	 siitä,	 että	

Kotiseuturetkellä Pietarissa
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Tradeka	sai	vuosi	sitten	keväällä	
suunnitteluvarauksen	 Pitkäjärven-
tien	ja	Riihiniityntien	risteysalueel-
le	 sijaitsevalle	 Espoon	 kaupungin	
tontille,	 jota	 parhaillaan	 kaavoi-
tetaan	 kauppalliseksi	 tilaksi.	 Ky-
seessä	 on	 uuden	 liikenneympyrän	
bussien	kääntöpaikan	takana	oleva	
alue.

Tontille	kaavailtiin	Siwaa	tai	Va-
lintataloa.	 Tradeka	 on	 vetäytynyt	
hankkeesta.	 Aiemmin	 suunnitte-
luvaraus	 oli	 paikallisilla	 M-kaup-
piailla,	 jotka	 niin	 ikään	 luopuivat	
suunnitteluvarauksesta.

-	Kaupunki	aikoo	nyt	kaavoittaa	
tontin	ilman	uusia	suunnitteluvara-
uksia.Tontti	luovutettanee	kun	kaa-
va	on	lainvoimainen,	toteaa	asema-
kaavainsinööri	Tiina	Aalto	Espoon	
kaupungilta.	

Kaavan	 valmistumisen	 jälkeen	
tontista	 kiinnostuneita	 haetaan	
joko	 tarjouskilpailulla	 tai	 yleisellä	
hakumenettelyllä.	 Tarjouskilpai-
lu	 tarkoittaa	 käytännössä	 sitä,	 että	
eniten	 tontista	 tarjoava	 saa	 tontin.	
Hankintamenettelyssä	neuvotellaan	
toteutetuksesta,	 jolloin	 kaupunki	
voi	 halutessaan	 edellyttää	 tontille	

toteutettavaksi	 kaupan	 lisäksi	 esi-
merkiksi	kahvilaa	tai	kioskia.

Kolmas	 tontista	 aiemmin	 kiin-
nostunut	taho	HOK-Elanto	suunnit-
teli	 aiemmin	 toteuttavansa	 tontille	
Alepan,	 mutta	 hävisi	 “hakukilpai-
lun”	Tradekalle.	HOK-Elanto	ei	ota	
kantaa	 siihen	 ovatko	 he	 edelleen	
kiinnostuneita	tontista.	

Tony Hagerlund

Ei Siwaa liikenneympyrään

Kesäkonsertin järjestäminen tauolle

	 Jupperin	 Kamariorkesterin	 10	
vuotta	 jatkunutta	 kesäkonserttia	 ei	
järjestetä	 tänä	 vuonna.	 	 Jupperin	
Kamariorkesteri	sai	alkunsa	juppe-
rilaisten	ammattimuusikoiden	aloit-
teesta	 päättää	 työvuosi	 rennoissa	
merkeissä.		Jupperin	Kamariorkes-
teri	 ei	ole	 juridisesti	olemassa	esi-
merkiksi	 rekisteröitynä	 yhdistyk-
senä,	 vaan	 muusikot	 kokoontuivat	
yhteen	 vapaaehtoisesti	 ja	 talkoo-
hengessä	 antamaan	 konsertin	 Jup-
perin	 Kamariorkesteri	 –nimisellä	

kokoonpanolla	kerran	vuodessa.	
Muutaman	 viime	 vuoden	 aika-

na	 konsertin	 järjestämisen	 luonne	
muuttui	 talkoohengestä	 enemmän	
panostusta	vaativaksi	konsertin	jär-
jestämiseksi.	 Keskustelun	 aiheeksi	
nousivat	muun	muassa	muusikoille	
ja	 solisteille	 maksettavat	 korvauk-
set.	 Tähän	 liittyen	 Jupperin	 Oma-
kotiyhdistys	halusi	selvittää	Juppe-
rin	Kamariorkesterin	kesäkonsertin	
tärkeyttä	 jupperilaisille	 JOY	 –leh-
dessä	4/2013	sivulla	4	olleella	ky-

selyllä.	Johtokunta	ei	saanut	yhtään	
vastausta	tai	yhteydenottoa.

Tämän	 vuoden	 alussa	 yritettiin	
etsiä	 vielä	 ratkaisuja	 kesäkonser-
tin	 järjestämiseksi	 mutta	 kaikki	
esille	nousseet	vaihtoehdot	joudut-
tiin	 hylkäämään	 syystä	 tai	 toises-
ta.	 Johtokunnalle	 ei	 jäänyt	 muuta	
vaihtoehtoa,	 kuin	 todeta	 Jupperin	
Kamariorkesterin	 kesäkonsertti	 -
perinteen	katkeavan	tänä	kesänä.

Juha-Pekka Ripatti
puheenjohtaja

Jupperin Omakotiyhdistys ry.

Tapiolla	 vaativan	 ammattityönsä	
ohella	 oli	 antaa	 arvokas	 ja	 moni-
puolinen	 panos	 Jupperin	 Omako-
tiyhdistyksen	hyväksi.	Mikä	parasta	
Tapion	vaimo	Lea	oli	kannustavana	
voimana	useissa	tapahtumissamme.	
Näin	 vapaa-ajan	 harrastus	 muuttui	
hienosti	perheen	yhteiseksi	harras-
tukseksi.	 Tästä	 olemme	 kiitollisia	
koko	perheelle.	

Tapion	työura	avautui	Helsingissä	
1974	Vesihydro	Oy:n	palveluksessa	
jatkuen	aina	vuoteen	2005.	Minulle	
Tapio	ei	ollut	ainoastaan	naapuri	ja	
jupperilainen.	 Olimme	 myös	 työ-
kavereita	21	vuoden	ajan.	Vesialan	
ammattilaisena	 hän	 oli	 maamme	
huippuja	muun	muassa	uimahallien	
vedenpuhdistuslaitteiden	 suunnit-
telussa.	Helsingin	alueella	juomme	
kansainvälisen	 mittapuun	 mukaan	

huippuluokan	 vettä.	 Helsingin	 ve-
silaitosten	 saneerausprojekteissa	
Tapio	 vastasi	 projektipäällikkönä	
vedenkäsittelyprosessista.	 Hänen	
ansiotaan	 on	 suuressa	 määrin	 se,	
että	 kloorin	 syöttöä	 vesijohtove-
teen	 voitiin	 merkittävästi	 vähen-
tää.	 Toimistomme	 kansainvälisesti	
suurimmassa	vientihankkeessa	Ira-
kin	 Baghdad	 Island	 Development	
Project	virkistyskeskuksessa	Tapio	
vastasi	muun	muassa	Tigrisjoen	ve-
den	 puhdistuksesta	 saaren	 tarpeita	
palvelemaan.	 Työtoverina	 yhtiön	
asioista	 vastaavana	 Tapio	 oli	 aina	
osaava,	 rakentava	 ja	 hyvä	 yhteis-
työkumppani.	

Hän	kirjoitti	 lukuisia	artikkeleja	
tekniikan	 alan	 aikakauslehtiin	 ja	
esitelmöi	 koti-	 ja	 kansainvälisissä	
seminaareissa.

Vuonna	 2005	 Tapio	 meni	 Pöy-
rylle	 töihin.	 Hän	 jäi	 virallisesti	
eläkkeelle	 viime	 kesänä,	 mutta	
jatkoi	 asiantuntijatehtävissä	 27.1.	
saakka	 eli	 päivään,	 jolloin	 Tapio	
ja	Lea	 lähtivät	yhdessä	neurologin	
vastaanotolle.

Tutkimusten	 jälkeen	 Tapio	 jäi	
Meilahden	 sairaalaan.	 Tutkimuk-
sissa	löydettiin	kaikkein	pahimman	
laatuinen	 aivosyöpä.	 Kaikki	 mah-
dollinen	hoito	annettiin,	mutta	mi-
kään	 ei	 auttanut.	 Tapio	 itse	 toivoi	
vielä	loppuun	asti	jollain	tavoin	pa-
ranevansa,	vaikka	mitään	toivoa	ei	
tästä	annettu.	Tapiolla	elämän	halu	
oli	kova	ja	tulevaisuuden	suunnitel-
mia	paljon.

Ystävän	 ja	 työtoverin	 muistoa	
kunnioittaen

 Pekka Perttula

Kaavamuutosta käsitelty JOY-
lehdessä3/2012 sivuilla 12-13 
ja 21 sekä lehdessä 4/2013 
sivulla 21.
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Pitkäjärven Vaeltajat, eli 
tuttavallisemmin PitVa on 
Laaksolahdessa jo vuodes-
ta 1977 toiminut partio-
lippukunta, joka järjestää 
partiotoimintaa sekä pojille 
että tytöille. 

PitVassa	 on	 noin	 190	 jäsentä,	
mikä	tekee	siitä	Espoon	suurimman	
lippukunnan.	PitVan	taustayhteisö-
nä	 toimii	 Espoon	 Tuomiokirkko-
seurakunta,	 mutta	 toimintaamme	
voi	 tulla	mukaan	kuka	 tahansa	us-
konnosta	 ja	 elämänkatsomuksesta	
riippumatta.	Ryhmien	johtajina	toi-
mivat	 14-24	 -vuotiaat	 partiolaiset,	
jotka	 oppivat	 samalla	 itse	 vastuun	
kantamista	 ja	 johtamistaitoja.	 Ar-
kipäiväisin	 osa	 toimintaa	 ovat	 vii-
kottaiset	 kokoukset,	 joissa	 opetel-
laan	uusia	partiotaitoja	 ja	pidetään	
hauskaa	 yhdessä.	 Lippukuntamme	
kokoontumistila	 eli	 kolo	 sijaitsee	
Laaksolahden	vanhalla	seurakunta-
talolla.	

PitVassa	toimintaan	kuuluu	mer-
kittävänä	 osana	 myös	 aktiivinen	
maastoretkeily.	 Hyvät	 puitteet	 ret-
keilylle	 tarjoavat	 Nuuksion	 kan-

sallispuisto	 sekä	 aivan	 Pirttimäen	
ulkoilualueen	tuntumassa	sijaitseva	
lippukuntamme	 kämppä,	 Kammi.	
Lisäksi	vartiomme	osallistuvat	ah-
kerasti	 erilaisiin	 partiotaitokilpai-
luihin,	 joissa	 lippukuntamme	 on	
pääkaupunkiseudun	 menestynein.	
Muita	 lippukunnan	 vuotuisia	 ta-
pahtumia	 ovat	 mm.	 kevätretki,	
Lappiin	suuntautuva	kesävaellus	ja	
kesäleiri.	 Viime	 kesänä	 PitVa	 jär-
jesti	Taipalsaaressa	oman	kesäleirin	
Äyskärin,	 jolle	 osallistui	 noin	 100	
partiolaista.	 Ensi	 kesän	 suurleiri	
Väiskille	taas	odotetaan	yli	2000:ta	
partiolaista	ympäri	Espoota.

Pitkäjärven	Vaeltajat
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Samoajat
Samoaja	on	15	-	17	-vuotias	

partiolainen,	 joita	 Pitkäjärven	
Vaeltajissa	on	toistakymmentä.	
Samoajat	 järjestävät	 erilaisia	
aktiviteetteja	 keskenään,	 sekä	
osallistuvat	 yhdessä	 samoajil-
le	 tarkoitettuihin	 tapahtumiin.	
Samoajat	 ovat	 olleet	 yhdessä	
partiossa	 vuosia,	 joten	 ryhmä	
on	 tiivis	 ja	 yhteisiä	 muistoja	
on	paljon.	Nuoret	ovat	 tehneet	
lukuisia	 projekteja	 yhdessä,	 ja	
nyt	myös	tulevan	Japanin	jam-
boreen	 varainkeruuseen	 tartut-
tiin	rutinoituneella	otteella.

Samoajat	 suuntaavat	 kesällä	
2015	 järjestettävälle	partiolais-
ten	 maailmanjamboreelle.	 Jär-
jestyksessä		23.	jamboree	järjes-
tetään	Japanin	Yamaguchissa	ja	
paikalle	odotetaan	40	000	par-

tiolaista	 ympäri	 maailmaa.	Ul-
komaanleiri	 on	kallis	 ja	 tämän	
takia	 nuoret	 ovat	 aloittaneet	
omatoimisesti	 varainkeruun	
matkaa	varten.

Kevään	 varainkeruu	 hui-
pentuu	 11.5	 Laaksolahtitalolla	
järjestettävään	 äitienpäiväil-
lalliseen,	 jonne	 nuoret	 ovat	
itse	 suunnitelleet	 ruokalistat,	
toteutuksen	 sekä	 markkinoin-
nin.	 Tavoitteena	 on	 tarjota	 60	
aterioitsijalle	 buffet-tyylinen	
illallinen.

Lisäksi	vuoden	2014	lopussa	
tulee	myyntiin	kalenteri,	 jonka	
tuotot	menevät	myös	jamboree-
matkan	tukemiseen.	Kalenteris-
sa	tulee	oleman	kuvia	eri	partio-
tapahtumista	 vuoden	 varrelta.	
Kalentereita	myyvän	samoajan	
voit	bongata	esimerkiksi	lippu-
kuntamme	tapahtumissa.
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JOY Reissut ja riennot

Keskiviikkona 14.5.2014 alkaen klo 18.00.

14.5.

14.5.KASVIENVAIHTOPISTE
Tammenterhon pihalla ke 14.5.2014 klo 18.00.

27.9.

Siivoustalkoiden yhteydessä perustetaan viime kesänä aloitettu 
itsepalveluperiaatteella toimiva kasvienvaihtopiste, jonka ideana on levittää 
Jupperissa hyvin viihtyviä puutarhakasveja – kukkia, pensaita ja puita – 
naapurilta naapurille täysin ilmaiseksi. Ota puutarhastasi taimia ja istuta ne 
muoviruukkuihin. Varusta ruukut lapuilla, joista selviää kasvien tiedot.
Tuo taimiruukut vaihtoon Tammenterhon pihalle 14.5. tai  myöhemmin.
Valitse tilalle muiden tuomia taimia ja istuta ne omalle pihallesi.
Kyse on VAIHTO- eikä noutopisteestä, joten toivomme että 
kaikki noudattavat TAIMI TAIMESTA -periaatetta!

Kokoontuminen ja tehtävien jako Tammenterhon pihalla ja 
Jupperinrannassa. Molemmista paikoista on saatavana jätesäkkejä.
Omat työhanskat ja mahd. harava ja kottikärryt mukaan.
Tarkoitus on siivota ranta- ja puistoalueet sekä muita yleisiä alueita.
Toivottavaa on, että talkoisiin osallistumattomatkin asukkaat 
mahdollisuuksiensa mukaan keräisivät roskat oman tontin ja tien 
väliseltä pientareelta.
HUOM! Jätelava ei ole paikalla.
Talkoiden jälkeen grillimakkaraa, limua ym. kaikille
osallistujille Tammenterholla!

Perinteiset

Yhteistuvalla
lauantaina 27.9. klo 18.

Lisätietoja seuraavassa JOY-lehdessä.

Narva kutsuu

Jupperin Omakotiyhdistys ry järjestää
kesäretken Viron kolmanneksi suurimpaan

kaupunkiin Narvaan
pe-su 22.8.–24.8.2014

Lisätietoja toisaalla tässä lehdessä.

22.-24.8.
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Katri Helenan -musikaali, yllätyksellinen matka Kouvolan kaupunginteatteriin

Lunta,	 räntää	 ja	 yllätyksiä	 oli	
tarjolla,	 kun	 Jupperin-ja	 Rastaalan	
Omakotiyhdistysten	 yhteinen	 teat-
terimatka	 Kouvolaan	 starttasi	 iloi-
sissa	 merkeissä	 Rastasniityntieltä.	
Reitin	varrelta	Jupperista	pääsi	mu-
kavasti	kyytiin	ja	lopullinen	täyttö-
aste	saavutettiin	Jupperin-aukiolta.

Tiukka	 räntäsade	 loi	 ihan	 oman	
leppoisan	 tunnelman	 lämpöiseen	
linja-autoon	 ja	 taisi	 sieltä	 vähän	
kuorsaustakin	 kuulua.	 Maisemat	
vaihtuivat	 tiuhaan	 tahtiin	 ja	 koitti	
ensimmäisen	pikku	yllätyksen	vuo-
ro.	 Mustilan	 viinitila	 oli	 siirtynyt	
ansaitulle	 talvitauolle,	 joten	 tuli-
aiset	 hankittiin	 Malmgårdin	 kar-
tanopuodista	 ja	 reissulaisten	 tank-
kaus-	 ja	 huoltotauko	 toteutettiin	
ennakkotiedoista	poiketen	Pukaron	
Paronissa.

Se	 toinen	 iloinen	yllätys:	Aivan	
mahtavan	 hieno	 teatterisali,	 har-
kitusti	 sijoitetut	 istuimet	 takasivat	
kaikille	esteettömän	näkymän	näyt-
tämölle,	 ensiluokkainen	 akustiik-
ka!

Se	 kolmas	 yllätys:	 Koskettavan	
kaunis,	vakava	ja	 iloinen,	runsaas-
ti	 huumoria,	 valoisa	 ja	 koskettava	
musikaali	 tänä	 vuonna	 50-vuotis-
taiteiliajuhlaansa	 viettävän	 tähden	
elämästä.	Napakymppiesitys,	huip-
puhyvä!!

Se	 neljäs	 yllätys:	 Vatsa	 odotteli	
malttamattomana	 pääsyä	 herkku-
patojen	 ääreen.	 Markku	 kurvasi	
bussin	totutusti	pitokartano	Kurjen-
miekan	 lumen	 peittämään	 pihaan.	
Ravintoloitsijan	 pahin	 painajai-
nen	oli	 toteutunut,	TOTAALINEN	
UNOHTAMINEN.	 Bussi	 piha-
maalla	täynnä	nälkäisiä	asiakkaita,	
ei	ruokaa,	ei	henkilökuntaa	ja	ovet	
lukittuina.	 Markun	 rautainen	 am-
mattitaito	 matkapalveluyrittäjänä	
pelasti	hienosti	tilanteen.	Soitto	ra-
vintolayrittäjälle,	joka	taatusti	koki	
elämänsä	 kurjimman	 hetken,	 kun	
ymmärsi	 tilanteen.	Hän	kokosi	 pi-
kaisesti	itsensä	ja	järjesti	korvaavan	
ruokailun,	 lisäbonuksena	 viini-	 ja	
oluttarjoilu,	 paikkana	Lahdessa	 si-
jaitseva	ravintola	Casseli.

Se	 viides	 yllätys:	 Ravintola	
Casseli	 sijaitsee	 kauniilla	 paikal-
la	 vierasvenesataman	 tuntumassa	
osoitteessa	Borupinraitti	4.	Kaunis	
ja	 viihtyisä	 ravintola,	 huippuosaa-
va	 henkilökunta,	 joka	 loihti	 ennä-
tysajassa	 totaalisen	 herkkuhetken.	
Alkupalana	oli	kermainen	rapukeit-
to,	pääruokana	pariloitu	häränsisä-
fileepihvi,	 chili-punaviinikastike	
ja	 uunijuureksia.	 Jälkiruuaksi	 oli	
jäädyke	 paahdetusta	 valkosuklaas-
ta	 puutarhavadelmien	 kera.	 Hyviä	
juttuja	 sinkoili	 pöydästä	 toiseen,	
oltiin	 ainoat	 asiakkaat	 viihtyisässä	
ravintolassa.

Kotimatka	 taittui	 melko	 hiljai-
sissa	merkeissä,	mahtavan	mukava	
päivä	ja	maukas	ruokailu	oli	tehnyt	
tehtävänsä.	 Oli	 vielä	 pieni	 hetki	
nauttia	Markun	pehmeästä	kyydistä	
kohti	Espoota.

Kiitokset	Astor	Oy	Matkapalve-
lulle	ja	loistavalle	reissuporukalle!

Lasse Gustafsson

Se	perinteinen	talvitapahtuma	
keväisessä	säässä
”No onkos tullut kesä, nyt 
talven keskelle.... ” , näin 
vihelteli Lasse kun aamu-
päivällä keräsi varastoltaan 
tarvikkeita talvitapahtumaa 
silmälläpitäen.

Talvitapahtumaa	 vietettiin	
9.3.2014	 poikkeuksellisesti	 täysin	
lumettomassa	Jupperissa,	ja	järvel-
tä	puhallellut	 raikas	 tuuli	 loi	 omat	
haasteet	 tapahtumapaikkaa	 raken-
tavalle	talkooväelle.

Esivalmisteluja	 käynnistyi	 mo-
nella	sektorilla.	Oma	lähikauppam-
me	 M-market	 Laaksolahti	 paistoi	
maukkaat	 pullat	 aamuvarhaisella	
ja	 laittoi	 ostoskärryyn	 kaikki	 tar-

vittavat	 oheistuotteet	 kuten	 mak-
karat,	 mausteet,	 mehut,	 ym.	 pien-
tarvikkeet.	 Naisväki	 puuhasteli	
Tammenterhon	 keittiössä	 kahvin,	
kuuman	mehun	ja	muun		maistuvan	
parissa.	 Miesväki	 huolehti	 puoles-
taan	sääsuojasta,	grillistä,	pöydästä,	
tuulensuojista,	 banderolleista,	 pal-
kinnoista	 sekä	 muista	 tarvittavista	
välineistä	sekä	kuljetuspuolesta.

Hevosten	 maukkaasta	 hyvin-
voinnista	vastasi	puolestaan	K-Su-
permarket	 Lähderannan	 kauppias	
Lasse	Mannonen.

H-hetki	koitti	kello	13.00,	mutta	
vain	 toimitsijat	 olivat	 rannan	 leik-
ki-/urheilukentällä	 ja	 paikkaa	 lä-
hestyi	 Jupperin	 puuhanaiset	 Maija	
Karppinen,	 Anja	 Tarvas	 	 ja	 Riitta	
Helander	 jotka	 hoitivat	 Jupperin	

Omakotiyhdistyksen	 nimissä	 yh-
teisvastuukeräyksen.

Pienen	odottelun	jälkeen	paikal-
le	 saapui	 myös	 Koivulan	 talleilta		
Hanna	Ström	apunaan	Sanna	ja	Tai-
ja	sekä	Jamiralli	ja	Fanni.

Välittömästi	tämän	jälkeen	alkoi	
kuin	tyhjästä	saapua	lapsia	perhei-
neen	 	 paikalle	 ikäänkuin	 hevosten	
houkuttelemina.	IIIhaaanaaa,	pääs-
tään	 jälleen	 ratsastamaan	 kuului	
lasten	 suusta,	 eikä	 siinä	 hevoset	
taukoa	 kaipailleet,	 puolitoista	 tun-
tia	vierähti	aika	sukkelaan.

	 Perinteestä	 hieman	 poikkeava	
talvitapahtuma	 houkutteli	 kiitettä-
vässä	 määrin	 iloisia	 ja	 hymyileviä	
Jupperilaisia	 	viettämään	mukavaa	
tapahtumapäivää		ja	kannustamaan	
kilpailijoita	 huippusuorituk-
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siin	kilpajuoksun	merkeissä.
Luontoäiti	 oli	 järjestänyt	 hiih-

tokilpailut	uuteen	kuosiin,	 ja	 tiuk-
kaakin	 tiukempi	 kilpailu	 käytiin	
juosten	urheilukentän	ympäri.	Alle	
viisivuotiaiden	sarja	ratkottiin	lähi-
maastossa,	 eli	 vauhdikkain	 juoksu	
leikkipaikan	ympäri	ratkaisi	Juppe-
rin	mestaruuden.	

Alle	 11v	 sarjassa	 oli	 vain	 yksi	
osallistuja	 eli	 Heidi	 Halmeenmäki	
ja	rapiat	yli	11-vuotias	Onni	Vepsä-
läinen	 lupautui	 kisan	 ”jänikseksi”	
jotta	 Heidi	 kiitäisi	 maaliin	 ennä-
tysvauhtia.	Valitettavasti	Onnijänis	
päätti	hieman	oikaista	 tiukassa	 ta-
kakaarteessa		ja	näin	Heidi	kirmai-
si	kirkkaasti	maaliin	ensimmäisenä	
voittaen	oman	luokkansa.		Taisi	sii-
nä	naurut	päästä	molemmilta	ja	hymyt	kun	maaliin	pääsivät.

Suuret	kiitokset	Koivulan	tallien	Hannalle,	Sannalle	ja	Taijalle	
sekä	 Jamirallille	 ja	 Fannille.	 Toimintanne	 talvitapahtumassa	 on	
korvaamattoman	hienoa	ja	arvokasta!

Kiitokset	kaikille	talvitapahtumaan	osallistuneille,	ja	isosti	kii-
toksia	myös	kaikille	jotka	osallistuivat	tapahtuman	järjestelyihin!

Lasse Gustafsson.

Se	perinteinen	talvitapahtuma	keväisessä	säässä



-13-

ALLE	11	v	
1.	Heidi	Halmeenmäki

ALLE		5	v
1	.Aaro	Sahlan
2.	Konsta	Ackalin
3.	Siiri	Perälahti
4.	Miro	Ketola
5.	Oliver	Forsberg

ALLE	7	v
1.	Aatos	Ackalin
2.	Milla	Perälahti

ALLE		9	v	
1.	Frans	Jokipii
2.	Sofia	Vuornos
3.	Aino	Forsgren
4.	Lumi	Sillanpää
5.	Aada	Forsgren

Juoksukilpailun 
tulokset 2014
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Se	perinteinen	talvitapahtuma	keväisessä	säässä
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Meri Kuusisto kertoi 
26.3.2014 esikoisteokses-
taan ”Amerikkalainen”, 
joka voitti toisen palkinnon 
Otavan järjestämässä Pent-
ti Saarikoski–kilpailussa. 
Teos on herättänyt kiinnos-
tusta myös lehdistössä.

Kirjasto	 oli	 täynnä	 kuulijoita	
odottamassa	 Meri	 Kuusiston	 esi-
koisteoksen	 esittelyä	 ja	 sen	 taus-
toja.	 Hän	 astui	 estradille	 ja	 alkoi	
kiinnostavasti	 kertoa	 kirjastaan,	
sen	 synnystä	 ja	 päähenkilöistä.	
Romaanissa	 kaksi	 yhteiskunnasta	
omalla	tavallaan	syrjäytynyttä	hen-
kilöä	tutkiskelee	elämää	ikään	kuin	
ulkopuolisina.	 Susette	 on	 nuori	
kahvilatyöntekijä,	 joka	 etsii	 itsel-
leen	 päämäärää,	 elämän	 sisältöä.	
Jotakin	 puuttuu,	 jotakin	 hän	 kai-
paa,	mutta	ei	itsekään	oikein	tiedä,	
mitä.	Toinen	päähenkilö	Hermanni	
on	keski-ikäinen,	yhteiskunnan	rat-
taista	 pudonnut,	 sairauseläkkeellä	
oleva	 mies.	 Hän	 on	 ahdistunut	 ja	
katkeroitunut.	 Alun	 perin	 hän	 on	
toiminut	 rakennusinsinöörinä	 ja	
sittemmin	 asiakaspalvelijana.	 Sai-
rauseläkkeelle	hän	on	joutunut	jää-
mään	 masennuksen	 ja	 ahdistuksen	
takia.

Susette	löytää	pesulasta	amerik-
kalaisen	jalkapallon	ja	roskalavalta	
vanhat	lastenrattaat.	Hän	pukee	jal-
kapallon	vaippoihin	ja	alkaa	hoiva-
ta	 sitä	 vauvanaan.	 Mutta	 samalla	
hän	miettii,	miten	sen	kanssa	voisi	
mennä	 baariin	 oluelle.	 Leimataan-
ko	hänet	heti	huonoksi	äidiksi?	Mi-
ten	arkielämä	sujuu	 jalkapallovau-
van	ja	lastenvaunujen	kanssa?

Nämä	 kaksi	 ihmistä,	 Susette	 ja	
Hermanni,	 kohtaavat	 toisensa	 sat-
tumalta	 ja	 ystävystyvät.	 Hermanni	
asuu	 teltassa	 talon	 katolla,	 jonne	
hän	pakenee	ahdistustaan.	Ylhäällä	

hän	tuntee	olevansa	kaiken	yläpuo-
lella.

Kirja	 vetää	 lukijan	 mukaansa.	
Tuntuu	jännittävältä	seurata,	miten	
päähenkilöt	 jatkavat	 elämäänsä.	
Meri	Kuusiston	kieli	 on	värikästä,	
vivahteikasta	 ja	 huumori	 on	 koko	
ajan	 mukana	 pilkkeenä	 silmäkul-
massa.	Susetten	hahmossa	kirjailija	
halusi	 tutkia,	 miltä	 äitiys	 näyttää	
ulkopuolisen	 silmin.	 Hermannin	
kohtalo	 on	 tummempisävyinen,	
jossa	suhde	äitiin	ei	toimi	ponnah-
duslautana	vaan	luo	pitkän	varjon.

Vastauksena	 kuulijoiden	 ky-
symyksiin	 kirjailija	 kertoi	 aluksi,	
miten	 idea	 tähän	 romaaniin	 syntyi	
ja	 millainen	 kirjoittamisprosessi	
siihen	 liittyi.	 Hän	 työskentelee	 in-
tensiivisesti	 20	 minuutin	 pätkissä.	
Hän	 kirjoittaa,	 mitä	 mieleen	 tulee	

eikä	 anna	 itsesensuurin	 sillä	 het-
kellä	korjata	 tekstiä.	Kännykkä	on	
kiinni,	 on	 tärkeää	 keskittyä	 oman	
maailman	 luomiseen.	 Hän	 kirjoit-
taa	aluksi	kaiken	käsin	ja	vie	teks-
tin	vasta	myöhemmin	tietokoneelle.	
Meri	pitää	koko	ajan	muistivihkoa	
mukanaan	 ja	 kirjoittaa	 havainto-
jaan	muistiin.	Edelleen	Meri	kertoi,	
että	Amerikkalaiseen	hän	teki	aika	
vähän	 taustatyötä,	 koska	 absurdi	
maailma	antaa	vapauden	uusiin	ku-
vitelmiin.

Lea Ala-Peijari
Anneli Liimatainen

Jupperin	kasvatti	Meri	Kuusisto	
Laaksolahden	kirjastossa

Enemmän amerikkalaisen 
jalkapallon seikkailuista voi 
lukea Facebookista osoitteesta: 
Facebook.com/amerikkalainen. 
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Kirjailijailta	Laaksolahden	
kirjastossa
Laaksolahden kirjaston ys-
tävät järjesti maanantaina 
20.1.2014 kirjailijaillan, 
joka kokosi paikalle moni-
kymmenpäisen kuulijoiden 
joukon. Vieraina olivat kos-
mologian professori Kari 
Enqvist ja pastori Pekka 
Kuusniemi.

Kari	 Enqvist	 kertoi	 kirjastaan	
”Uskomaton	matka	uskovien	maa-
ilmaan”,	 jossa	 hän	 esittelee	 us-
konnottoman	 näkemyksiä	 uskon-
nollisuudesta.	 Pekka	 Kuusniemi	
käytti	 puheenvuoroja	 ajatuksista,	
joita	kirja	hänessä	herätti.	Lopuksi	
yleisö	esitti	lukuisia	kysymyksiä	ja	
kommentteja.

Professori 
Enqvist 
alusti

Professori	
Kari	 Enqvist	
korosti	 alus-
tuksessaan,	 että	
kirjan	 tarkoituksena	 ei	 ole	 ollut	
tehdä	 tutkielmaa	 kristinuskosta	 tai	
uskonnosta.	Enqvist	totesi,	ettei	ole	
uskontotieteilijä	 eikä	 yritä	 katego-
risoida	 kristinuskoa.	 Kiinnostuk-
sen	kohde	ei	ole	ollut	kristinuskon	
opillinen	 rakenne,	 esimerkiksi	 pa-
han	 ongelma,	 kolminaisuus,	 eikä	
kirjassa	 ole	 tutkittu	 Raamattua	 tai	
Raamatun	 lauseita.	 Kiinnostavaa	
on	uskonnollinen	käytäntö,	se,	mitä	
ihmiset	 tekevät,	 käyvät	 kirkossa,	
heidän	 uskonnolliset	 uskomuksen-
sa.	 Enqvist	 kiersi	 erilaisia	 uskon-
nollisia	 tilaisuuksia	 ja	 tapahtumia,	
koska	 halusi	 tietää,	 mitkä	 ovat	
hänen,	 uskonnottoman,	 omat	 tun-
temukset,	 kun	 hän	 kohtaa	 syvästi	
uskonnollisia	ihmisiä.	

Kari	Enqvist	ei	mielellään	käytä	
itsestään	sanaa	”ateisti”,	 johon	hä-

nen	mielestään	liittyy	historiallisesti	
negatiivista	väriä	ja	jonka	missiona	
on	aktiivisesti	vastustaa	kirkon	yh-
teiskunnallista	 valta-asemaa.	 Siksi	
hän	 kuvaa	 itseään	 sanalla	 ”uskon-
noton”,	 uskonnosta	 välinpitämä-
tön.	Enqvististä	kristillinen	usko	on	
tunneilmaisu,	tunnekokemus,	jonka	
uskonto	 ihmisessä	herättää	 ja	 joka	
tunnekokemus	 uskonnottomalta	
puuttuu.	Enqvist	kysyy,	miksi	kaik-
kien	 pitäisi	 uskoa	 samalla	 tavoin.	
Tässä	 yhteydessä	 hän	 viittaa	 lähe-
tystoimintaan,	 jonka	 pääasiallinen	
tehtävä	on	hänen	mukaansa	ihmis-
ten	 käännytys.	 Uskonnottomasta	
tuntuu	 myös	 käsittämättömältä,	
että	 uskonnolliset	 kokevat	 kaiken	
Raamatussa	esitetyn	absoluuttisek-
si	totuudeksi.

Pastori 
Kuusniemi 
kommentoi

Pastori	Pekka	
Kuusniemi	 ker-
toi	 lukeneensa	
kirjan	ja	hätkäh-
täneensä	sen	rajua	tyyliä.	Pastorina	
kirja	 oli	 hänestä	 paikoin	 epämiel-
lyttävää	luettavaa.

Kuusniemi	 totesi,	 että	 usko	 ja	
tiede	 ovat	 vaikeita	 kysymyksiä.	
Hän	 viittasi	 entisen	 arkkipiispan	
Mikko	 Juvan	 teokseen	 ”Aika	 aja-
tella	 ja	 aika	 uskoa”.	 Teoksessa	
sanotaan,	 että	 on	 lopultakin	 näh-
tävä,	 että	 tiede	 ja	 uskonto	 menes-
tyvät	 parhaiten,	 kun	 niiden	 alueet	
rajataan.	 Kuusniemi	 korosti,	 että	
on	 ongelmallista,	 kun	 toisen	 alan	
ihminen	 ryhtyy	 harrastamaan	 teo-
logiaa.	Aimo	T.	 Nikolaisen	 sanoin	
”Raamattu	 ei	 ole	 luonnontieteen	
oppikirja”.	 Enqvistin	 väitteen,	 että	
kaanon	eli	Raamattuun	hyväksytty-
jen	kirjojen	kokoelma,	on	muodos-
tunut	 sattumanvaraisesti,	 Kuusnie-
mi	korjasi,	että	Uuden	Testamentin	
kokoamisessa	 kyllä	 noudatettiin	

tiettyjä	periaatteita.
Kuusniemi	totesi,	etteivät	hänen	

vaikutelmansa	 kirjasta	 ole	 pelkäs-
tään	negatiivisia.	Kaikkein	parasta	
on,	 kun	 Enqvist	 sanoo	 kirjassaan,	
että	 kristinuskolla	 on	 aito	 lähim-
mäisenrakkauden	ideaali.	

Kari	 Enqvist	 painotti	 vastauk-
sessaan	 Kuusniemelle,	 että	 tieteen	
näkökulmasta	mitään	rajoja	ei	ole,	
tiede	on	kiinnostunut	kaikesta,	mitä	
voidaan	 tutkia	 ja	 havaita.	Valinnat	
on	heijastettava	nykypäivästä.

Yleisö osallistui
Yleisö	osoitti	elävää	kiinnostusta	

illan	teemaan.	Kysyttiin	mm.	miten	
nuorten	käsitykset	uskonnosta	syn-
tyvät	ja	miten	ne	kehittyvät.	Todet-
tiin,	että	suurin	osa	 lapsista	omak-
suu	 vanhempiensa	 uskonnon,	 vain	
pieni	osa	tekee	valinnan	itse.	Erään	
kuulijan	mielestä	Enqvistin	kirjassa	
on	 asioita	 kärjistetty	 liikaa,	 ja	 sen	
vuoksi	sanoma	ei	mene	perille.	Toi-
sen	kommentoijan	mielestä	uskon-
nollisuus	 on	 elämänkatsomusasia	
ja	 sellaisena	 laajempi	 kuin	 pelkkä	
tunneilmaisu.	 Edelleen,	 kaikkia	
ei	 ole	 saatu	 uskoon	 ahdistamalla,	
vaan	 usko	 voi	 olla	 riemullista	 ja	
iloa	antavaa.	Todettiin,	että	ihmisen	
on	elettävä	hyvä	elämä.	Ohjenuora-
na	pitää	olla	elämän	kunnioittami-
nen.	Arvolatauksen	on	oltava	hyvä,	
huono	häiritsee.	Yleisön	komment-
tiin	 uskonnosta	 vallan	 välineenä	
Enqvist	 totesi,	 että	 kirkon	 yhteis-
kunnallinen	dimensio	on	oman	kes-
kustelunsa	aihe.	

Kari	 Enqvist	 mainitsi	 lopuksi,	
että	yksi	hänen	kirjansa	tarkoitus	on	
ollut	se,	että	näitäkin	asioita	mieti-
tään	ja	niistä	keskustellaan.

Lisätietoa	 aiheesta	 kiinnos-
tuneille	 on	 saatavissa	 professori	
Enqvistin	 ja	 pastori	 Kuusniemen	
kirjoittamista	 kirjoista.	 Kysykääpä	
kirjastosta.

Anneli Liimatainen
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Tuliko	kaadettua	puu?

 Kevään korvalla moni kat-
selee pihaansa kriittisin sil-
min, ja pohtii pitäisikö tila-
ta puunkaataja töihin.

Puut	 ja	pensaat	ovat	olennainen	
osa	 ympäristöämme	 ja	 myös	 viih-
tyvyyttämme.	 Ne	 rytmittävät,	 ja	
peittävät,	 korostavat	 ja	 varjostavat	
maiseman	 muotoja	 ja	 ihmisen	 ra-
kentamaa	 ympäristöä.	 Ilman	 niitä	
eläisimme	Jupperissakin	vain	talo-
jen,	 autojen	 ja	 kunnallistekniikan,	
kuten	 tiet,	 lyhtypylväät,	 roskapön-
töt	ja	postilaatikot,	ympäröiminä.

Vaikka	voisi	kuvitella,	että	oma-
kotialueella	tontinomistaja	voi	teh-
dä	 omalla	 maallaan	 mitä	 haluaa,	
niin	on	olemassa	 lakeja,	säädöksiä	

ja	 etenkin	 monia	 maisemallisia	
näkökohtia,	 jotka	 rajoittavat	 talol-
lisen	pihaelämää.	Puun	kaatamista	
kannattaa	 siis	 harkita	 hetki.	 Myös	
naapurit	 pitää	 lain	 mukaan,	 ja	 jo	
naapurisovun	 ylläpitämiseksi,	 ot-
taa	mukaan	miettimään	asiaa,	sillä	
yllättävät	maisemalliset	muutokset	
eivät	ole	kaikkien	mieleen.	Espoon	
kaupungin	 rakennusvalvontapääl-
likkö	Veronica	Rehn-Kivi	kehoittaa	
erityisesti	 kuulemaan	 naapureita,	
mikäli	kaadettava	puu	sijaitsee	ton-
tin	 rajalinjalla	 tai	 sen	 läheisyydes-
sä.

Rehn-Kivi	 kertoo,	 että	 Maan-
käyttö-	 ja	 rakennuslain	 (MRL)	
12�§:n	 mukaan	 asemakaava-alu-
eella	 puun	 kaataminen	 edellyttää	
maisematyölupaa.	 Lupaa	 ei	 tarvi-

ta	 kuitenkaan	
vähäisiin	 toi-
menpiteisiin,	

mutta	 tämän	
vähäisyyden	

arvioi	 aina	
kaupungin	 tai	
kunnan	 raken-
nusvalvonta.	

“Puun	 kaadol-
le	 saattaa	 olla	
useita	 perus-

teita.	Puu	on	saattanut	kasvaa	liian	
suureksi	 kasvupaikkaansa	 nähden,	
jolloin	pihan	tarkoituksenmukainen	
käyttö	 saattaa	 estyä,	 tai	 puu	 estää	
kasvullaan	muitten,	näyttävämpien	
yksilöiden	 kasvun.	 Ikääntymisen	
seurauksena	puu	saattaa	harventua,	
jolloin	puun	ulkonäkö	on	resuinen,	
eikä	 maisema-	 tai	 kaupunkikuval-
lista	 hyötyä	 saavuteta.	 Isoilla	 pi-
hoilla	 on	 myös	 hyvä	 tehdä	 välillä	
hoitoharvennuksia,	 jotta	 piha	 ei	
metsity	 ja	 kasva	 umpeen.	 Tällöin	
huonokuntoiset	 yksilöt	 poistetaan	
ja	 suodaan	 jäljelle	 jääville	 pa-
remmat	 kasvuolosuhteet.”	 Puiden	
kaato	 pihapiiristä	 kuuluu	 Espoon	
kaupungin	 rakennetun	 ympäristön	
valvonnan	 piiriin,	 ja	 ohjeet	 puun-
kaatoluvan	 hakemiseen	 löytyvät	
kaupungin	 nettisivuilta	 Asuminen	
ja	ympäristö	-osiosta.	

Miksi	puuta	ei	sitten	pitäisi	kaa-
taa?	 Rehn-Kivi	 muistuttaa,	 että	
kaadettavaksi	 ajateltu	 puu	 saattaa	
olla	 maisemakuvallisesti	 merkit-
tävä.	 Tällaisia	 ovat	 esim.	 komeat	
vanhat	 yksittäispuut,	 puuryhmät,	
puukujanteet	 tai	 vastaavat,	 joi-
den	 häviämisellä	 olisi	 ympäris-
töä	 köyhdyttävä	 vaikutus.	 Lisäksi	
esim.	liito-oravien	pesäpuut	tai	kul-

Maisema muuttui radikaalisti maaliskuussa Pelto-
rinteellä. Nyt katse kiinnittyy puiden sijasta siihen, 
mikä ennen oli puiden juurella.
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kureittien	puut	saattavat	estää	puun	
kaadon.	Rehn-Kivi	jatkaa:	“Maise-
makuvallisten	arvojen	lisäksi	hyvin	
hoidettu	pihapuusto	nostaa	kiinteis-
tön	 arvoa.	 Puut	 suojaavat	 pihaa	 ja	
rakenteita	 sään	 aiheuttamilta	 vau-
rioilta	 ja	 poistavat	 ilmasta	 pien-
hiukkasia.	Puut	myös	muodostavat	
suotuisan	 mikroilmaston	 pihalle,	
edesauttaen	 muitten	 kasvien	 me-
nestymistä.	 Myös	 yksittäinen	 puu	
saattaa	muodostaa	alueen	luonteen	
ja	pitkäikäisenä	olla	olennainen	osa	
maisemaa.”

Yksi	 Jupperin	 ja	 Laaksolahden	

kaltaisten	 kaupunkikylien	 leimaa-
antavista	 piirteistä	 on	 juuri	 mai-
seman	 leppoisa	 puutarhamaisuus	
johon	 alueen	 pihoilla	 ja	 puistoissa	
kasvavat	 eri	 ikäiset	 ja	 -korkuiset	
puut	 tuovat	 oman	 maisemaa	 ryt-
mittävän,	 suojaa	 antavan	 lisänsä.	
Vaikka	 yksittäisiä	 puita	 ei	 tulisi	
sillä	silmällä	katsottua,	voi	yhden-
kin	maisemallisesti	hyvin	sijoitetun	
puun	kaataminen	jättää	ikävästi	sil-
mään	sattuvan	aukon	ympäristöön.	
Silloin	 puun	 kaatajaakin	 voi	 jäl-
keenpäin	harmittaa,	kun	viehättävä	
kylänraitti	on	mennyttä.	Ja	kun	on	

kaadettu,	niin	on	samalla	menetet-
ty,	toimitusta	kun	ei	voi	peruuttaa.

Me	 espoolaiset	 olemme	 kaikki	
yhteisesti,	välittömästi	ja	välillises-
ti,	 vastuussa	 siitä,	millaiselta	 tässä	
kaupungissa	asuminen	tuntuu.	Har-
kittujen	ja	keskusteltujen	päätösten	
kevättä	ja	kesää	meille	kaikille!

Henna Harri

Pääkaupunkiseudun raken-
nusvalvonnat ovat laatineet 
yhteisen ohjeen liittyen puun-
kaatoon: http://www.pksra-
va.fi/asp2/tulkintoja_print.
aspx?s=32

Käynti	koirauimalassa

Nousin	 bussista	 ja	 katsoin	 kau-
pan	pihaan,	”aa,	tuollahan	se	musta	
mersu	 onkin	 jo”.	 Kävelin	 tien	 yli	
-katsoen	 ensin	 ettei	 autoja	 tule-	 ja	
odotin	 kaverini	 kanssa	 kaupan	 pi-
halla.	 Eikä	 kauaakaan	 kun	 odotta-
mani	 nainen	 tuli	 kaupasta	 pienten	
ostostensa	 kera.	 Mersun	 takaikku-
nasta	näkyi	dobermannin	kuono,	ja	
kuului	 vaimeaa	 haukkumista.	 Me-
nimme	autoon	sisälle	 ja	aloitimme	
matkamme.	 Matkan	 aikana	 rupat-
telimme	 niitä	 näitä	 ja	 Saila	 kertoi	
että	 toi	 uimakassin	 aikaisemmin	
autoon.	”Muuten	Devil	tietäisi	että	
ollaan	 menossa	 uimaan	 (jota	 De-
vil	 rakastaa),	 silloin	 se	 haukkuisi	
ihan	kamalasti”.	Noin	20	minuutin	
kuluttua	olimme	perillä,	loppumat-
kasta	Devil	alkoi	ymmärtää	minne	
oltiin	menossa	ja	alkoi	haukkua	in-
nosta.	 Kun	 pääsimme	 määränpää-
hämme,	 Helsingin	 koirauimalaan,	
kello	 ei	 ollut	 vielä	 14:30,	 jolloin	
vuoro	 alkaisi,	 joten	 odottelimme	
hetken	 autossa	 ja	 söimme	 lakritsi-
toffeeta.	 Menimme	 koirauimalaan	
sisälle,	vaihdoimme	lyhyet	housut,	
ja	pesimme	koiran.	Silloin	oli	hyvä	
että	olin	mukana,	koska	Devil	veti	
kokoaika	meitä	altaalle	päin.	Siinä	
samalla	Saila	kertoi	miksi	hän	tulee	
tänne;	Devilillä	on	selkärangan	ah-
tauma	josta	aiheutuu	peräpään	jäy-

kistymistä.	 Jäykistymisen	 hoitoon	
auttaa	 hyvin	 uiminen,	 paremmin	
kuin	esim.	kävelylenkit,	kävelylen-
kit	 nimittäin	 rasittavat	 niveliä	 jota	
taas	uiminen	ei	tee.	Kun	menimme	
vihdoin	 uimaan	 Devil	 oli	 ihan	 in-
noissaan,	sen	kyllä	näki,	Devil	tyk-
kää	uimisesta.	Samalla	kun	Devil	ui,	
viereiselle	altaalle	tuli	kaksi	chihua-
huakoiraa,	 ne	 olivat	 ensimmäistä	
kertaa	uimassa	joten	he	ehkä	vähän	
pelkäsivät	sitä.	Juttelimme	heillek-
kin	vähän	ja	katsoimme	Deviliä	ja	
chihuahuakoiria,	isoa	dobermannia	
ja	kahta	pikkukoiraa,	koirauimalas-
sakin	käy	monenlaisia	koiria.	Puoli	

tuntia	myöhemmin	klo	15:00,	 kun	
vuoromme	 loppui,	 seuraavat	 eivät	
olleet	 siinä	 ihan	 odottamassa.	 Se	
oli	hyvä	asia,	koska	vuoron	pystyi	
pitämään	 ihan	 loppuun	 asti.	 Vuo-
ron	 jälkeen	 menimme	 pesemään	
Devilin	ja	vaihtamaan	vaatteemme,	
sen	jälkeen	menimme	maksamaan.	
Devilillä	 on	 5	 kerran	 uintivaraus	
joka	maksoi	120e,	mikä	ei	ole	ihan	
halpaa.	Kotimatkalla	Devil	ei	hauk-
kunut	ollenkaan,	se	oli	ihan	hiljaa.	
Devil	 oli	 varmaan	 niin	 poikki	 ja	
kyllähän	siinä	riehutessa	väsyykin.	
”Mut	oli	sillä	koiralla	tosi	kivaa!”

Siru Kotipalo
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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

Luotettavaa ja korkeatasoista sisätilojen uudistamistyötä 
paikkakunnalla jo yli 30 vuoden ajan.

Teemme lähes kaikki sisärakennustyöt sisältäen mm.

• Kylpyhuoneet • Saunat • Keittiöt
• Maalaukset • Tapetoinnit • Kalusteasennukset
• Vahinkosaneeraukset • Laatoitukset • Vesieristystyöt
• Parketin ja laminaatin asennukset          • Muutostyöt           

Kauttamme myös  • Sähkötyöt • Putkityöt  • Parkettien hionnat ja lakkaukset
          

RAKENNUSKANTTI OY
Lasse Gustafsson p. 0400 458 167

Kaivoskuja 12, 02730 Espoo, y-tunnus 0520637-4
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1. YLEISTÄ

Vuosi 2013 oli yhdistyksen 58. toimintavuosi. Yh-
distys toimii poliittisesti sitoutumattomana Jupperin 
alueen kiinteistöjen ja asuinhuoneistojen osakkeiden 
omistajien yhteistoimintajärjestönä edistäen Jupperin 
aluesuunnittelua, valvoen asukkaiden yleisiä etuja, 
edistäen alueen viihtyisyyttä sekä keräten ja tallenta-
en aineistoa alueen historiasta. 

2. JÄSENET

Yhdistyksen jäsenmäärä oli vuoden 2013 lopussa 
466, kun se vuoden 2012 lopussa oli 470. Yhdistyk-
sen kunniapuheenjohtaja on Olavi Laine. Yhdistyksen 
kunniajäsen Artturi Winqvist menehtyi 90 vuoden 
iässä 23.2.2013. 

3. JOHTOKUNTA JA TOIMIHENKILÖT

Yhdistyksen puheenjohtajana toimi Juha-Pekka 
Ripatti ja varapuheenjohtajana Heikki Kulusjärvi sekä 
sihteerinä Silve Sahlan. Yhdistyksen taloudenhoita-
jana toimi Tapani Vuopala ja tilintarkastajana KHT 
Sinikka Alanen ja varatilintarkastajana Anja Tarvas. 
Yhdistyksen lehden päätoimittaja oli Juha-Pekka 
Ripatti ja kotisivujen päätoimittaja Urpo Kotipalo sekä 
kiinteistövastaavana Kai Haapamäki.

Johtokunta kokoontui vuoden aikana 12 kertaa ja joh-
tokunnan jäsenet osallistuivat kokouksiin seuraavasti:

Puheenjohtaja  Juha-Pekka Ripatti 11
Varapuheenjohtaja Heikki Kulusjärvi 5
Sihteeri   Silve Sahlan  9
Muut jäsenet  Lasse Gustafsson 7
   Kai Haapamäki  8
   Urpo Kotipalo  10
   Anneli Liimatainen 10
   Kimmo Sierimo  6
   Juha Vepsäläinen 8
   Anni Vesala  5

Johtokunnan kokouksissa oli läsnä myös taloudenhoi-
taja Tapani Vuopala 4 kertaa.

4. TOIMIKUNNAT JA KERHOT

Johtokunta asetti vuoden alussa seuraavat toimikun-
nat ja kerhot sekä niiden koollekutsujat:

Rantatoimikunta  Juha-Pekka Ripatti
Taloustoimikunta  Juha-Pekka Ripatti 
(vuonna 2012 asetettu)
Tapahtumatoimikunta  Lasse Gustafsson
Tiedotus- ja perinnetoimikunta Silve Sahlan

Jumppa yhteyshenkilöt Teija Kuusijärvi ja Pirjo Eng-
man
Seniorikerho  yhteyshenkilö Anja Tarvas
Sukututkimuskerho yhteyshenkilö Pirjo Mattila

Toimikunnat ja kerhot ovat kokoontuneet tarpeen 
mukaan. Tapahtumatoimikunta kokoontui pääsääntöi-
sesti Lasse Gustafssonin johdolla lähes joka kuukau-

den toisen parillisen viikon keskiviikkona kello 18.00. 
Ryhmään kuului 15 aktiivista jäsentä tukijoukkoineen. 
Tapahtumatoimikunnan ”kädenjälkiä” olivat mm. 
teatterireissu, talvitapahtuma, siivoustalkoot, kas-
vienvaihtotapahtuma, kesäkonsertti, Tartton matka, 
Römppäjäiset jonka teemana oli nostalgia, ja jouluva-
lot Tammenterhon pihakuuseen.

Johtokunta asetti sääntöjen mukaisesti vuoden 2013 
viimeisessä kokouksessaan taloustoimikunnan vuo-
delle 2014. 

5. TOIMITILA

Yhdistyksen toimitila, Tammenterho, sijaitsee osoit-
teessa Tammipääntie 33. Se on vuokrattu Espoon 
kaupungilta. Rakennuksessa on kokoushuone, 
toimistohuone, keittiö ja kellarissa wc-tilat sekä va-
rastotilaa. Rakennus on ollut koko vuoden kokous- ja 
kerhokäytössä. Ilmoitustauluilla ja hyllyissä on esillä 
tiedotusmateriaalia.

Oman käytön lisäksi Tammenterhon tiloja on annet-
tu kysynnän mukaan muiden paikallisten yhteisöjen 
sekä yhdistyksien kokoustiloiksi. 

6. YHDISTYKSEN KOKOUKSET

Sääntömääräinen kevätkokous pidettiin torstaina 
25.4.2013 Tammenterhossa. Kokoukseen osallistui 
10 varsinaista äänioikeutettua jäsentä ja yksi perhejä-
sen. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Juha-Pek-
ka Ripatti. Kokouksessa hyväksyttiin vuoden 2012 
toimintakertomus ja tilinpäätös sekä myönnettiin tili- ja 
vastuuvapaus johtokunnan jäsenille vuodelle 2012.

Sääntömääräinen syyskokous pidettiin torstaina 
21.11.2013 Laaksolahtitalolla. Syyskokouksen pu-
heenjohtajaksi valittiin Juha-Pekka Ripatti ja sihteerik-
si Silve Sahlan. Kokouksessa oli läsnä 18 varsinaista 
äänioikeutettua jäsentä ja 1 perhejäsen. Kokouksessa 
hyväksyttiin toiminta- ja taloussuunnitelma vuodelle 
2014 sekä vahvistettiin liittymis- ja jäsenmaksut että 
korvaukset johtokunnan jäsenille ja tilintarkastajille.

Syyskokouksessa valittiin yhdistyksen johtokunta 
vuoden 2014 alussa alkavalle kolmivuotiselle toimin-
takaudelle. Yhdistyksen puheenjohtajaksi valittiin yksi-
mielisesti Juha-Pekka Ripatti. Johtokunnan jäsenistä 
Lasse Gustafsson, Urpo Kotipalo ja Juha Vepsäläinen 
olivat erovuorossa. Juha Vepsäläinen ilmoitti, ettei 
ole enää käytettävissä johtokuntaan. Erovuoroisten 
jäsenten tilalle valittiin kaudelle 2014 – 2016 Lasse 
Gustafsson ja Urpo Kotipalo uudestaan, sekä Ilkka 
Homanen uutena jäsenenä. 

Jupperin Omakotiyhdistyksen johtokunta vuodelle 
2014 on siten seuraava: puheenjohtaja Juha-Pekka 
Ripatti, Lasse Gustafsson (2014 - 2016), Kai Haapa-
mäki (2012 - 2014), Ilkka Homanen (2014 – 2016), 
Urpo Kotipalo (2014 - 2016), Heikki Kulusjärvi (2013 - 
2015), Anneli Liimatainen (2013 - 2015), Silve Sahlan 
(2012 - 2014), Kimmo Sierimo (2012 - 2014) ja Anni 
Vesala (2013 - 2015).

Jupperin	Omakotiyhdistys	ry:n
toimintakertomus	vuodelta	2013
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7. JÄSENYYDET YHTEISÖISSÄ

Kuluneena vuotena 2013 Jupperin Omakotiyhdistys 
on toiminut seuraavissa yhteisöissä:

Espoon Kaupunginosayhdistysten Liitto (EKYL)
Espoon Kaupunginosayhdistysten Liiton syyskoko-
us pidettiin Albergan kartanossa 24.11.2011. Tässä 
kokouksessa valittiin JOY:n johtokunnan jäsen Silve 
Sahlan EKYL:in hallituksen varsinaiseksi jäseneksi 
kaudelle 2012 - 2013. Espoon Kaupunginosayhdis-
tysten Liiton syyskokous pidettiin Albergan kartanossa 
28.11.2013. Tässä kokouksessa valittiin EKYL:in halli-
tuksen varsinaiseksi jäseneksi Silve Sahlan (Jupperin 
Omakotiyhdistys ry.) kaudelle 2014 -2015.

Pro Espoonjoki ry
Pro Espoonjoki ry:n edustajiston kokouksessa 
27.3.2012 JOY:n johtokunnan jäsen Kai Haapamäki 
valittiin yhdistyksen hallituksen jäseneksi kaudeksi, 
joka on edustajiston vuosikokousten välinen aika. Kai 
Haapamäki (Jupperin Omakotiyhdistys ry.) on valittu 
Pro Espoonjoki ry:n vuosikokouksessa 21.3.2013 Pro 
Espoonjoki ry:n hallitukseen jäseneksi kaudeksi, joka 
on edustajiston vuosikokousten välinen aika.

Suomen Sukututkimusseura
Yhdyshenkilönä on ollut Pirjo Mattila.

8. ASUKASTAPAHTUMAT

Teatteriretki Teatteriravintola Albergaan 9.2.2013
Tuiskuisena lauantaina 25 jupperilaista nautti ruumiin 
ja hengen ravintoa Teatteriravintola Albergassa syö-
mällä hyvin ja katsoen Eeva-Kaarina Kolsin kirjoitta-
man komedian Jättipotti (JOY 2/2013 s. 10) 

Talvitapahtuma Jupperin Surffirannassa 3.3.2013
Perinteinen koko perheen talvitapahtuma järjestettiin 
upeassa talvisäässä Surffirannassa ja luistelukentän 
ympäristössä. Koivulan talli oli tuonut tilaisuuteen 
Jamiralli -suomenhevosen ja Fanni -ponin lasten rie-
muksi. Hiihtokilpailuun ilmoittautui ennätysmäiset 28 
hiihtäjää (15 hiihtäjää vuonna 2012). Luistelukentän 
ympäri tehdyllä hiihtoladulla pidettiin hiihtokilpailut kol-
messa eri sarjassa ja niin kilpailijat kuin huoltojoukot-
kin pääsivät nauttimaan omakotiyhdistyksen tarjoamia 
ilmaisia virvokkeita tarjoiluteltasta. Lämpimät kiitokset 
kaikille tapahtumaa järjestäneille ja sitä tukeneille 
henkilöille ja yrityksille. Tarkemmat tiedot talvitapahtu-
masta on julkaistu JOY –lehdessä 2/2013 s. 12 – 14.

Espanjankerho Jupperissa
Urpo ja Seija Kotipalo alkoivat keväällä 2013 pitää ko-
tonaan Espanjasta ja espanjan kielestä kiinnostuneille 
kielikerhoa. Kerho oli kaikille kiinnostuneille avoin, 
maksuton ja kokoontui kerran viikossa.

Siivoustalkoot 15.5.2013
Perinteisissä siivoustalkoissa siivottiin Tammenterhon 
ympäristöä, Surffirantaa, Jupperinrantaa sekä linja-
autopysäkkien ympäristöjä. Talkoisiin osallistui 37 
henkilöä ja uurastuksen päätteeksi grillattiin makka-
raa ja juotiin talkookahvit. 

Kasvienvaihtopiste 15.5.2013
Siivoustalkoiden yhteydessä perustettiin Tammenter-
hon pihaan kevään ja kesän ajaksi kasvienvaihtopiste 
edeltävän vuoden hyvien kokemusten pohjalta. Idea-
na on levittää Jupperissa hyvin viihtyviä puutarhakas-
veja – kukkia, pensaita ja puita – naapurilta naapurille 
ilmaiseksi. 

Jupperin Kamariorkesterin 11. kesäkonsertti 
8.6.2013
Järjestyksessään 11. Jupperin Kamariorkesterin 
kesäkonsertti pidettiin Laaksolahden kappelissa 
poikkeuksellisesti lauantaina 8. kesäkuuta. Konser-
tin järjestävät yhdessä Jupperin Omakotiyhdistys ja 
Espoon tuomiokirkkoseurakunta. Tämänkertaista 
konserttia oli kuulemassa 80 henkilöä, vaikka kysees-
sä oli helteinen viikonloppu ja televisiosta tuli Ruotsin 
prinsessa Madelainen häät. Kesäkonserttiin ei ollut 
pääsymaksua. Konsertin ohjelmalehdykästä saadut 
tulot lahjoitettiin perinteisesti Virossa toimivalle ys-
tävyysseurakunnalle Kuressaaressa. Konsertista on 
julkaistu uutinen JOY-lehdessä 3/2013 s. 6.

Retki Tartoon 16. - 18.8.2013
Jupperin Omakotiyhdistys järjesti retken yliopistokau-
punki Tartoon. Matkaseurueessa oli myös retkeläisiä 
Laaksolahdesta, Veinistä, Rastaalasta ja Tamepe-
reelta. Matka oli erittäin onnistunut ja matkasta on 
kirjoitettu nelisivuinen artikkeli JOY-lehdessä 4/2013 
s. 12 – 15.

Römppäjäiset 28.9.2013 
Perinteiset Römppäjäiset vietettiin Yhteistuvalla lau-
antaina 28.9.2013. Tälle kertaa teemana oli nostalgia 
vanhoja muistellen. Pekka Perttula oli tehnyt esityk-
sen vanhoista Römppäjäisistä.  Ruokailun lisäksi 
ohjelmassa oli tanssia, kilpailuja ja leikkejä. Musiikista 
vastasi Juha Poikela ja tanssiorkesteri Nokiset. Juhliin 
osallistui 52 henkilöä. Römppäjäisistä on julkaistu 
artikkeli JOY–lehdessä 4/2013 s. 16 – 17.

9. HARRASTUS- JA KERHOTOIMINTA

Jumppa
Jumpparyhmä kokoontui keväällä Jupperin koululla 
torstaisin kello 19.00 - 20.00. Syksyllä vuoro muuttui 
myöhäisemmäksi ollen klo 20.30 – 21.30. Jumpan 
ohjaajina toimivat FysioSporttis Oy:n fysioterapeutit. 
Musiikillista ulkojumppaa järjestettiin Jupperin karta-
non puistossa kesä-, heinä- ja elokuussa maanantai-
sin klo 19.00 - 20.00.

Lentopallo
Lentopalloa pelattiin Jupperin koulun voimistelusa-
lissa tiistaisin kello 20.00 - 21.30 yhdessä Veinin 
Omakotiyhdistyksen kanssa.

Seniorikerho
Seniorikerho kokoontui Tammenterhossa Anja Tarvak-
sen johdolla kunkin kuukauden kolmantena torstaina 
kello 13.00 – 15.00.

Sukututkimuskerho
Sukututkimuskerho kokoontui Tammenterhossa Pirjo 
Mattilan johdolla parillisten viikkojen keskiviikkoina 
kello 19.00.

10. TIEDOTUS- JA JULKAISUTOIMINTA

Yhdistyksen jäsenlehti JOY
Vuosi 2013 oli Jupperin Omakotiyhdistyksen jäsenleh-
den JOY 36. vuosikerta. Jäsenlehti ilmestyi vuoden 
aikana neljä kertaa. Se jaettiin peittojakeluna koko 
Jupperin alueelle ja postitettiin yhteistyökumppaneille. 
Painosmäärä oli 950 kappaletta per numero. Lehden 
päätoimittaja oli Juha-Pekka Ripatti. 

Internet-sivut
Omakotiyhdistys ylläpiti kotisivuja osoitteessa www.
jupperi.fi. Sivuston sisällöstä ja ylläpidosta vastasi 
päätoimittajana Urpo Kotipalo. 
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Ilmoitustaulut
Yhdistyksellä on käytössään viisi ilmoitustaulua, jotka 
sijaitsevat Tammenterhon pihassa (Tammipääntie 33), 
Rantaniityllä, Jupperinmetsän ja Riihiniityntien risteyk-
sessä, Riihiniityntien ja Palomäenportin risteyksessä 
ja Laaksolahtitalon vieressä.

Tiedotus- ja perinnetoimikunta
Tiedotus- ja perinnetoimikunta kokoontui Tammenter-
hossa kuukauden kolmantena tiistaina kello 19.00. 
Toimikunnan tärkeimpänä tehtävänä on tehdä neljä 
painettua numeroa jäsenlehteä JOY.

11. ALUEIDEN HOITO

Alueiden hoito on keskittynyt lähinnä Tammenterhon 
tontin ja Jupperinrannan siisteyden ylläpitämiseen. 
Jupperinrannan uimalaituri laitettiin uimakuntoon 15. 
toukokuuta kokoamalla laituri ja siirtämällä ankkurit 
paikoilleen.

12. KANNANOTOT JA YHTEYDET

Puheenjohtaja Juha-Pekka Ripatti osallistui 25.4.2013 
Espoon kaupunginjohtaja Jukka Mäkelän aamukahvi-
tilaisuuteen Gumbölen kartanossa, johon oli kutsuttu 
Espoon Kaupunginosayhdistysten Liiton (EKYL) ja 
Espoon Omakotiyhdistysten Keskusjärjestön (EOK) 
jäsenyhdistysten puheenjohtajat. Kaupunginjohtaja 
Mäkelä kertoi kaupungin ajankohtaisia kuulumisia ja 
hän kuuli puheenjohtajien ajankohtaisia näkemyksiä 
alueiden kehittämisestä.

Puheenjohtaja Juha-Pekka Ripatti osallistui 6. kesä-
kuuta 2013 Espoon Kaupunginosayhdistysten Liiton 
(EKYL) jäsenyhdistysten puheenjohtajien ja sihteerien 
tapaamiseen Villa Solkullassa, Tapaamisen kuului 
myös tutustuminen Ämmässuon kaatopaikan toimin-
taan.

13. TALOUS

Yhdistyksen varsinaisen toiminnan kulujäämä oli 
20.284,40 euroa  (19.140,28). Varsinaisen toiminnan 
tuotot, 23.830,00 euroa (22.264,20), muodostuvat 
pääosin yhdistyksen jäsenille järjestettyjen asukasta-
pahtumien yhteydessä perityistä osallistumismaksuis-
ta.
 
Yhdistys ei saanut vuonna 2013, kuten ei myöskään 
vuonna 2012, toimintaansa varten avustuksia. Varain-
hankinnan tuotot 360,- euroa (420,-) muodostuvat uu-
sien jäsenten liittymismaksuista ja lähialueen yritysten 
maksamista kannatusjäsenmaksuista. Sijoitustoimin-
nan tuotoilla on katettu aikaisempien vuosien mukai-
sesti yhdistyksen varsinaisen toiminnan kulujäämää. 
Tuloslaskelma osoittaa tilikaudelta alijäämää 3.548,60 
euroa (-2.740,88).
 
Yhdistyksen pitkäaikaisesti omistamat varat koostuvat 
lähinnä pörssinoteeratuista osakkeista sekä korko- ja 
osakerahastoihin tehdyistä sijoituksista. Yhdistys ei 
käy aktiivista kauppaa arvopaperimarkkinoilla vaan 
varojen tarkoitus on turvata yhdistyksen toiminnan 
jatkuvuus pitkällä aikavälillä. Sijoitustoiminnan tuotot 
koostuvat osinkotuotoista, mahdollisista osakkeiden 
luovutusvoitoista taikka rahasto-osuuksien lunasta-
misten yhteydessä syntyvästä tuotosta. Yhdistyksen 
taloudellinen asema on vakaa. Tilinpäätöksessä 
yhdistyksen sijoitukset on arvostettu joko hankintame-
noon tai sitä alempaan sijoituksen käypään arvoon. 
Yhdistyksen omistamien arvopapereiden käyvän 
arvon ja taseeseen merkityn hankintamenon ero tilin-
päätöspäivänä on esitetty tilinpäätöksen liitetiedoissa.

Espoossa 11.3.2013

Johtokunta

Uusi	puhelinkeskus	Jupperiin

Pitkäjärventien	 liiken-
neympyrän	läheisyyteen	on	
ilmestynyt	uteliaisuutta	he-
rättänyt	koppi	ja	kaivuutyöt	
sen	 läheisyydessä.	 Kävi	
ilmi,	 että	 koppi	 on	 Elisan	
toimesta	 tehty	 uusi	 puhe-
linkeskus,	 jossa	 on	 myös	
kuitukaapeliyhteydet,	 joten	
voimme	 toivoa	 kuitukaa-
peliverkon	 leviävän	 alueel-
lemme.	Myöhemmin	raken-
nuksen	 läheisyyteen	 tulee	
vielä	 langattoman	 verkon	
tukiasema.	Yhdistyksen	pit-
kään	 toivomat	 parannukset	
ovat	siis	toteutumassa.

Toimitus
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Jupperin	Omakotiyhdistys	ry.

Puheenjohtaja 2014:
Juha-Pekka Ripatti juha-pekka(at)jpripatti.net Kaivoskuja 5 A 2 0400 463 941
Johtokunta 2014:
Lasse Gustafsson lassse.gustafsson(at)kolumbus.fi Kaivoskuja 12 0400 458 167
Kai Haapamäki kai.haapamaki(at)saunalahti.fi Kalliotie 17 A (09) 854 3384
Ilkka Homanen ilkka.homanen(at)gmail.com Tammipääntie 31 B 044 577 4430
Urpo Kotipalo urpo.kotipalo1(at)saunalahti.fi Peltotie 2 040 503 6067
Heikki Kulusjärvi, vpj heikki.kulusjarvi(at)solibri.com Vahveropolku 7
Anneli Liimatainen anneli.liimatainen(at)kolumbus.fi Kaivoskuja 4-6 B 050 549 5023
Silve Sahlan,siht silve.sahlan(at)kolumbus.fi Tammipäänpolku 5 A 050 344 5927 
Kimmo Sierimo kimmo.sierimo(at)luukku.com  Jupperinmetsä 16 050 412 6335
Anne Vesala anneli.vesala(at)gmail.com Tammipääntie 16 050 338 4947

Taloudenhoitaja:
Tapani Vuopala tapani.vuopala(at)dhsaudit.fi 040 532 2114

Olavi Laine, kunniapuheenjohtaja

Jäseniä 466 henkilöä

Kotisivu: http://www.jupperi.fi Facebookissa: https://www.facebook.com/jupperinomakotiyhdistys

Yhdistyksen toimitila Tammenterho on jäsenistön käytettävissä. 
Tiedustelut Urpo Kotipalo: p. 040 503 6067
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Huhtikuu
su	 13.4.	 JOY	2/14	ilmestyy
ti	 15.4.	 T&P
ke	 16.4.	 Sukututkimuskerho
to	 17.4.	 Seniorikerho
ke	 23.4.	 Kevätkokous
ke	 30.4.	 Sukututkimuskerho

Toukokuu
ti	 13.5.	 Johtokunnan	kokous
ke	 14.5.	 Sukututkimuskerho
to	 15.5.	 Seniorikerho
ke	 2�.5.	 Sukututkimuskerho

Kesäkuu
ti	 10.6.	 Johtokunnan	kokous

Elokuu
ti	 12.�.	 Johtokunnan	kokous

Syyskuu
su	 7.9.	 JOY	3/14	ilmestyy

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	kou-
lulla.	

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

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

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

www.jupperi.fi

HSY:n jätehuollon maksuttomat
keräysautot pysähtyvät Jupperissa

tiistaina 15.4. klo 17-17:30 
pallokentällä Rantatie 15:ssä.

Kotitalouksille tarkoitettuihin autoihin 
saa tuoda maksutta
- vaarallista jätettä
- pieneriä metellia
- sähkö- ja elektroniikkalaitteita

Lisätietoa keräysautoista ja aikatauluista
- www.hsy.fi
- Helsingin seudun ympäristöpalvelut, 
asiakaspalvelu puh. 09 1561 2110



www.jupperi.fi

Jupperin Omakotiyhdistys ry

Tapahtumia

KUTSU	KEVÄTKOKOUKSEEN
Jupperin Omakotiyhdistys ry:n sääntömääräinen kevätkokous pidetään kes-
kiviikkona 23. huhtikuuta 2014 kello 18.30 Tammenterhossa, Tammipääntie 
33.

Ohjelma

Klo 18.00 kevätkokoukseen osallistujien ilmoittautuminen, kahvitarjoilu

Klo 18.30 kevätkokous

Esityslista

1. Kokouksen avaaminen;
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjan tarkasta-
jaa 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 toi-
mintakertomus;
6. esitetään edellisen toimintavuoden tilikertomus ja tilintarkastajain lau-
sunto;
7. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämi-
sestä ja 
8. käsitellään muut johtokunnan esittämät tai sääntöjen 5. pykälässä tar-
koittamat asiat.

Tervetuloa!

Johtokunta
Jupperin Omakotiyhdistys ry.


