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Jupperin	Omakotiyhdistyksen

Puheenjohtajalta

Keskiviikkona	27.	elokuuta	järjestettiin	Espoon	Valtuustotalolla	”Espoon	kaupungin	ja	kaupungin-
osayhdistysten	ilta”.		Tilaisuuteen	oli	kutsuttu	jokaisesta	kaupunginosa-	ja	omakotiyhdistyksestä	yh-
destä	kahteen	henkilöä	ja	asukasfoorumien	puheenjohtajat.	Kaupunkia	edustivat	valtuuston	puheen-
johtaja	Markus	Torkki	ja	kaupunginsihteeri	Mari	Immonen,	sekä	eri	työpajojen	vetäjät.	Tilaisuuden	
tavoitteena	oli	etsiä	uusia	keinoja,	 joilla	yhdistykset	voivat	 lisätä	asukkaiden	osallistumista,	miten	
toimia	 oman	 alueen	 ja	 asukkaiden	 hyväksi	 sekä	 miten	 kaupunki	 voi	 helpottaa	 asukasyhdistysten	
toimintaa.

Tilaisuuden	avauspuheenvuorossa	valtuuston	puheenjohtaja	Markus	Torkki	kertoi	kaupunginjohtaja	
Jukka	 Mäkelän	 saaneen	 espoolaisilta	 15	000	 viestiä	 Espoo	 tarina	 2013-2017	 –strategiaan.	 Kaikki	
saadut	viestit	 analysoitiin	 ja	 luokiteltiin	käytettyjen	 sanojen	perusteella	22	 teemaan.	Kolme	 luku-
määräisesti	eniten	mainittua	asiaa	olivat	virkistysalueet	ja	luonto,	lapset	sekä	peruspalvelut.		Viestien	
aiheiden	tärkeyttä	analysoitaessa	kärkeen	nousivat	tasa-arvo	ja	oikeudenmukaisuus,	osallistuminen	
ja	vaikuttaminen	yhdessä	sekä	turvallisuus.

Asiakaspalvelupäällikkö	Jaana	Junkkari	esitteli	”Kummipuistotoiminnan	kokeilut”	eli	Meidän	puisto	
-mallia.		Kaiken	taustana	on	se,	että	viheralueille	on	määritelty	hoitoluokitus.	Mitä	korkeampi	hoito-
luokitus,	sen	paremmassa	kunnossa	alue	pidetään,	esimerkiksi	A1	Edustusviheralueet	pidetään	jat-
kuvasti	erittäin	hyvässä	kunnossa.		Hoitoluokassa	C1	Lähimetsät	puustoa	hoidetaan	noin	10	vuoden	
välein.	Puistokäytävän	penkat	ajetaan	kerran	kesässä.

Mikäli	paikalliset	asukkaat	haluavat	pitää	viheralueen	paremmassa	kunnossa,	he	voivat	tehdä	kau-
pungin	kanssa	puiston	osasta	hoitosopimuksen.	Hoitosopimuksessa	sovitaan	viheralueen	siivouksen	
ja	kunnostuksen	periaatteista.	Kaupunki	ei	korvaa	millään	tavoin	lisähoitotyön	kustannuksia,	vaan	
sopimusosapuoli	vastaa	kaikesta	pro	bono	publico.	Esimerkiksi	eläkkeellä	oleva	metsäammattilainen	
Timo	Nyrhinen	hoitaa	Tapiolan	Suvipuistoa	(hoitoluokka	C1)	omalla	kustannuksellaan	saaden	vasti-
neeksi	mielen	ja	ruumiin	virkistystä.

Kulttuurijohtaja	Susanna	Tommila	kertoi	kulttuurilautakunnan	hyväksyneen	toukokuun	kokoukses-
saan	uudet	myönnettävien	avustusten	yleiset	ehdot	ja	periaatteet.	Uudet	avustusperiaatteet	ovat	voi-
massa	1.1.2015	alkaen,	ja	ne	tulevat	espoo.fi	–sivuille	maanantaina	1.	syyskuuta.		Avustusmuodoissa	
”Toiminta-avustukset	kulttuuritoimintaan”	on	kohdassa	3.	Kotiseutuyhdistysten	toiminta-avustukset,	
jotka	on	tarkoitettu	espoolaisille	rekisteröityneille	kotiseutuyhdistyksille	kaupunginosatoiminnan	tu-
kemiseen.	Nähtäväksi	jää,	millainen	kaupunginosatoiminta	täyttää	avustuksen	saamisen	ehdot.

Espoo	ei	hyväksy	kuntien	pakkoliitoksia,	mutta	pääkaupunkiseudun	14	kunnan	kehitystä	ohjaamaan	
tarvitaan	metropoliratkaisu.	Kaupunki	järjestää	asukastilaisuuksia	”Kuntauudistus	Espoon	näkökul-
masta”,	 joista	 ensimmäinen	 tilaisuus	 järjestetään	 maanantaina	 15.	 syyskuuta	 kello	 18.00	 –	 19.30	
Espoon	keskuksen	Entressen	kirjastossa.
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Bussilinjan	15	päätepysäkki	
siirtymässä	Jupperista	
Lähderantaan
Länsimetro alkaa liikennöi-
dä syksyllä 2016 Ruoholah-
desta Matinkylään ja sen 
myötä muuttuu monen jouk-
koliikenteen käyttäjän arki 
läntisessä Espoossa. Näin 
selostaa muutosta juppe-
rilainen Sirpa Hertell, Es-
poon kaupunginvaltuuston 
ja HSL:n hallituksen vara-
puheenjohtaja.

Suorilla	 busseilla	 ei	 pääse	 enää	
Kamppiin,	 sillä	 liityntäbussit	 aja-
vat	 vain	 Espoon	 metroasemille.	
Laaksolahden	 ja	 Jupperin	 alueella	
liityntäliikenne	 on	 jo	 tuttua,	 kun	
bussilla	24	 tai	 25	pääsee	 sujuvasti	
Leppävaaraan	 ja	 sieltä	 sitten	 ju-
nalla	 Helsinkiin.	 Varsinkin	 ruuh-
ka-aikaan	 bussi-	 juna	 yhdistelmä	
onkin	Vihdintietä	ajavaa	315	linjaa	
nopeampi.	 Hitaudesta	 huolimatta	
315	 tarjoaa	 jupperilaisille	 kuiten-
kin	aivan	välttämättömän	yhteyden	
kouluihin	ja	sairaaloihin	muun	mu-
assa	 Meilahdessa,	 Ruskeasuolla	 ja	
Töölössä.

HSL	-	Helsingin	Seudun	 liiken-
ne	 on	 yllättäen	 metron	 liityntälii-
kenteen	 suunnitelmassaan	 esittä-
nyt	muutoksia	myös	Laaksolahden	
alueen	 bussilinjoihin.	 Säästöihin	
vedoten	on	esitetty	linjan	15	pääte-
pysäkin	siirtämistä	Jupperista	Läh-
derantaan!	Tämä	 muutos	 pidentäi-
si	 Viherlaaksossa,	 Kauniaisissa	 ja	
Tapiolassa	 koulua	 käyvien	 koulu-
laisten	 koulupäivää	 ja	 vaikeuttaisi	
meidän	 kaikkien	 kulkemista	 mm.	
Viherlaakson	 terveysasemalle.	
Olen	vaatinut	linjan	15	säilyttämis-
tä	Jupperissa	ja	toivottavasti	Espoo	
ottaa	omissa	lausunnoissaan	saman	
kannan.

Espoon	 kaupunkirakenne	 muo-
dostuu	 viiden	 aluekeskuksen	 ym-
pärille,	 ja	 näistä	 aluekeskuksista	
löytyvät	 muun	 muassa	 terveys-	 ,	
sosiaali-	 ja	 koulupalvelut,	 joiden	
pitää	 olla	 saavutettavissa	 helposti	
myös	 joukkoliikenteellä	 ja	 ilman	
bussin	vaihtoa.	Kulkuvälineen	vaih-
to	ei	ole	ongelma	silloin,	kun	junaa	
tai	 bussia	 voi	 odotella	 esimerkiksi	
Leppävaaran	 asemalla	 ja	 vaihtoai-
ka	 on	 lyhyt.	 Sen	 sijaan	 varsinkin	
lyhyillä	 matkoilla	 vaihdot	 bussista	
bussiin	 ovat	 hankalia	 ja	 aikataulut	
usein	 vaikea	 yhteensovittaa	 suju-
viksi.

Runkolinja 560 
Pitkäjärventielle?

Toinen	 hämmentävä	 joukko-
liikennesuunnitelma	 on	 uuden,	
syksyllä	 2015	 alkavan	 seudullisen	
runkolinjan	 560	 reittisuunnitelma.	
Linjan	reitti	kulkee	Rastilasta	Vuo-
saaren,	Malmin	aseman	ja	Palohei-
nän	 kautta	 Myyrmäkeen,	 eikä	 siis	
tulisi	 Espooseen	 lainkaan.	 Tämän	
linjan	 toivoin	 muodostavan	 yhtey-
den	Laaksolahden	alueelta	Tapiolan	
tai	Matinkylän	metroasemille,	mut-
ta	 nyt	 linja	 siis	 näyttää	 päättyvän	
Vantaalle.	 Perusteena	 on	 käytetty	
muun	muassa	KEHÄ	II:n	jatkon	tai	
muun	 sopivan	 katuyhteyden	 puut-
tumista	 Espoon	 puolella.	 Meidän	
pitää	 nyt	 ottaa	 kantaa	 siihen,	 mis-
sä	kulkisi	sopiva	reitti	tälle	uudelle	
runkolinjalle.	 Linja	 560	 voisi	 tar-
jota	hyvän	yhteyden	myös	uudelle	
lentokenttäradalle	 Myyrmäessä,	
jos	reitti	kulkisi	vaikka	Tapiolasta/
Leppävaarasta	 Riihiniityntietä	 Pit-
käjärventien	 kiertoliittymän	 kautta	
Myyrmäen	 asemalle.	 Toisaalta	 te-
hokas	 runkolinja	 voisi	 tuoda	 pai-
neita	lisärakentamiseen	ja	Pitkäjär-
ventien	 leventämiseen,	 joka	 ei	 ole	
ainakaan	minusta	toivottavaa.

Halpisjunilla 
leppävaaraan?

HSL	 kilpailuttaa	 lähijunaliiken-
teen	 vuoden	 2015	 keväällä.	 Juna-
liikenteen	 kilpailuttamiseen	 liittyy	
myös	 junakaluston	 laadun	 määrit-
täminen.	 Nyt	 lähijunaliikenteessä	
kulkee	vanhoja	SM5-junia	ja	uusia,	
ihania	Flirt-	junia,	ainoita	joilla	voi	
ajaa	uudella	 lentokenttäradalla	 sen	
tunnelien	 takia.	 Rantaradalle	 uh-
kaa	 siis	 jäädä	 vanhat	 halpisjunat,	
joissa	 ei	 ole	 ilmastointia,	 ei	 voi	
kuljettaa	 polkupyörää,	 ei	 ole	 kän-
nykkäverkon	 vahvistusta	 eikä	 ma-
talalattiakalustoa	 lastenvaunuja	 ja	
pyörätuolia	 varten.	 Muutoksia	 on	
luvassa	myös	junalippujen	ostami-
seen,	jossa	vaihtoehtoina	on	jatkaa	
nykyisellä	 konduktöörit	 lähijunis-
sa-	mallilla	tai	siirtyä	metromalliin,	
jossa	 lippujen	 myyminen	 tapahtuu	
vain	 asemilla	 ja	 laitureilla,	 mutta	
ei	 enää	 junissa.	 Tässäkin	 haetaan	
säästöjä,	 mutta	 matkustajille	 kyllä	
tulee	 vaikeuksia	 erityisesti	 talvi-
pakkasella	 ja	 sateessa	 ulkona	 lai-
turilla,	 kun	 on	 varattava	 riittävästi	
aikaa	lipunostoon.

Minulle	matkustamisen	 turvalli-
suus	 on	 joukkoliikenteessä	 ykkös-
asia	 ja	 konduktöörin	 läsnäolo	 on	
myös	 turvallisuutta	 lisäävä	 tekijä,	
erityisesti	 myöhään	 illalla,	 siksi	
haluaisin	 pitää	 konduktöörit	 myös	
lähijunissa.

Parasta	 joukkoliikenteen	käyttä-
jien	 kannalta	 on	 kuitenkin	 se,	 että	
pian	 siirrytään	 lippujen	 hinnoitte-
lussa	 niin	 sanottuun	 kaarimalliin,	
jossa	 Jupperi	 kuuluu	 samalle	 vyö-
hykkeelle	Helsingin	kanssa.	Seutu-
lippujen	hinnat	tulevat	vastaamaan	
nykyistä	 sisäisen	 lipun	 hintaa	 eli	
kuukausilippu	 maksaa	 jatkossa	
vain noin 50 €.

Sirpa Hertell



-5-



-6-

Maanmittaustoimitus	Jupperin	
yhteisistä	alueista
Perjantaina 23.5.2014 jär-
jestettiin Espoon valtuus-
totalossa maanmittaustoi-
mitus Jupperin yhteisistä 
alueista. Toimituskokouk-
sessa vahvistettiin, mitkä 
kiinteistöt ovat osakkaina 
toimituksen kohteena ole-
vissa yhteisissä alueissa, 
ja mikä kunkin kiinteistön 
osuus on.  Tilaisuudesta 
oli tiedotettu sekä lehti-il-
moituksella Länsiväylässä 
10.-11.5.2014 että kirjeitse 
niitä kiinteistöjen omistajia 
ja haltijoita, joiden oikeutta 
toimitus koski. Kaksi tuntia 
kestäneeseen tilaisuuteen 
osallistui noin 35 henkilöä 
lähes 400:stä osakkuuden 
omistajasta.

Tilaisuus	 alkoi	 toimitusinsinöö-
ri	 Hannu	 Kiviluodon	 selvityksellä	
työn	 tarkoituksesta.	 Kyseessä	 on	
viranomaisten	 omasta	 aloittees-
ta	 ja	 valtion	 varoilla	 toteutettava	
hanke,	 jossa	 selvitetään	 vanhoissa	
kauppakirjoissa	 olevan	 maininnan	
”on	 osuus	 yhteiseen	 alueeseen”	
merkitys.	 Kuinka	 suuresta	 osuu-
desta	 ja	 mistä	 yhteisestä	 alueesta	
on	 kysymys?	Tarkennettuja	 tietoja	

tarvitaan	perusparannettavaan	kiin-
teistörekisteriin.	 Uudesta	 rekiste-
ristä	 tulee	 myöhemmin	 löytymään	
kaikki	 kiinteistöä	 koskevat	 tiedot,	
siis	 myös	 yksilöidyt	 tiedot	 osuuk-
sista	 yhteisiin	 alueisiin.	 Toimitu-
sinsinööri	 Kiviluodolta	 kysyttiin	
erikseen,	 onko	 maanmittaustoi-
mituksen	 taustalle	 mahdollisesti	
Espoon	 kaupungin	 tarkoitus	 pak-
kolunastaa	 kyseiset	 yhteiset	 alueet	
ja	 hän	 vastasi,	 ettei	 	 hänellä	 ollut	
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tällaista	 tietoa.	 Aloituspuheenvuo-
ron	lopuksi	käytiin	läpi	aikajanalla	
lainsäädännön	muutoksia	siitä,	ke-
nelle	oikeuksia	on	kuulunut,	miten	
ne	ovat	siirtyneet	kaupassa	ja	miten	
niitä	on	merkitty.

Toimituskokouksessa	 käsiteltiin	
seuraavien	 yhteisalueiden	 osakas-
luetteloiden	luonnokset:

49-413-878-6,	 Maa-alue	 (Odi-
lampi),	pinta-ala	0,4	ha

49-413-878-2,	 Venevalkama	
(Vanhakartano),	 pinta-ala	 0,1340		
ha

49-413-878-7,	 Båtplats	 (Vanha-
kartano),	pinta-ala	0,2	ha

49-413-878-8,	 Båtstrand	 (Van-

hakartano),	pinta-ala	0,09	ha
49-413-878-10,	 Uimarantapaik-

ka	(Jupperinranta),	pinta-ala	0,1208	
ha	kahdessa	osassa

49-413-878-11,	 Båtplats	 (nk.	
Surffirannan	 vieressä),	 pinta-ala	
0,012	ha

sekä	 yhteiset	 vesialueet	 Pitkä-
järvessä	(järven	keski-osa	noin	126	
ha,	poislukien	järven	etelä-	ja	poh-
joiskärki),	 Odilammessa	 (puolet	
pinta-alasta)	 ja	 Lippajärvi	 (järven	
pohjoiskärki).

Jupperin	 Omakotiyhdistys	 ry:
llä	 on	 0,001260	 osuus	 (0,03	 %)	
Vanhakartanon	 Venevalkamasta,	
0,001260	 osuus	 (0,68	 %)	 Juppe-

rinrannan	 Uimarantapaikasta	 sekä	
0,001260	osuus	(0,61	%)	Surffiran-
nan	Båtplatsista.	

Toimituskokouksen	 päätteeksi	
vahvistettiin	 osakasluettelot.	 Mi-
käli	kukaan	ei	valita	toimituskoko-
uksen	päätöksestä	30	vuorokauden	
kuluttua,	niin	päätös	on	lainvoimai-
nen	 todennäköisesti	 Juhannuksen	
tienoilla.	Vahvistetut	 tiedot	 tulevat	
löytymään	 kiinteistörekisteristä	
loppukesästä/alkusyksystä.	Yhteis-
ten	 alueiden	 kartat	 ja	 osakasluet-
teloiden	 luonnokset	 sekä	 muuta	
lisätietoa	 toimituksesta	 löytyy	 ne-
tistä	 www.maanmittauslaitos.fi/
TN2014-467574.

Juha-Pekka Ripatti

Jupperiin	nopeammat	
tietoliikenneyhteydet

Elokuun 14. päivänä aloi-
tettiin nopeampien tietolii-
kenneyhteyksien kytkeminen 
Jupperiin Tammipääntien ja 
Kaivostien risteyksessä ole-
vassa puhelinkeskuksessa. 

Pitkäjärventien	 kiertoliittymän	
viereen	 on	 rakennettu	 tietoliiken-
nekeskus,	 johon	 tulee	 valokaapeli.	
Valokaapelia	 pitkin	 tuleva	 tieto-
liikennenopeus	 on	 100+	 Mbits/s.	
Vauhti	 hidastuu	 kuitenkin	 merkit-
tävästi	parin	sadan	metrin	matkalla,	
sillä	 Tammipääntien	 ja	 Kaivostien	
risteyksen	 puhelinkeskukseen	 tu-

leva	 nopeus	 on	 24	 Mbits/s.	 Tieto-
liikennenopeus	 laskee	 vielä	 tästä-
kin,	 riippuen	 puhelinkeskuksen	 ja	
kiinteistön	 välisen	 kuparikaapelin	
pituudesta.

Jupperissa	on	edelleen	yllättävän	
paljon	 käytössä	 ”vanhoja”	 lanka-
puhelinliittymiä.	 Nämä	 liittymät	
tulevat	 edelleen	 Hämeenkylästä	
Tammipääntien	 ja	 Kaivostien	 ris-
teyksen	 puhelinkeskukseen.	 Tästä	
ne	kierrätetään	Pitkäjärventien	 tie-
toliikennekeskuksen	kautta	takaisin	
puhelinkeskukseen,	 ja	 vasta	 sitten	
kiinteistöihin.

22.	elokuuta	mennessä	nopeam-
mat	 tietoliikenneyhteydet	 on	 kyt-

ketty	Jupperissa	noin	200	kotitalo-
uteen	Pitkäjärventien	ja	Pitkäjärven	
välissä.	 Haastattelemani	 asentaja	
ei	 tiennyt,	 milloin	 nopeampia	 tie-
toliikenneyhteyksiä	 asennetaan	
Pitkäjärventien	 eteläpuolisille	 alu-
eille.	 Kotiin	 tulevan	 tietoliiken-
neyhteyden	 nopeuden	 voi	 testata	
netistä	 löytyvillä	”nopeusmittareil-
la”,	esimerkiksi	http://www.sonera.

fi/tutustu+ja+osta/nettiyhteydet/
nopeustesti.	Aikaisempaa	nopeam-
man	 tietoliikennenopeuden	 saami-
nen	saattaa	edellyttää	modeemin	ja	
laajakaistapalvelusopimuksen	 päi-
vittämistä.

Juha-Pekka Ripatti 

	 Nuhainen	 lapsenlapsi	 piti	 mi-
nua	vastentahtoisesti	hereillä	viime	
sunnuntaina	aamuyöllä.	Kello	kol-
men	 jälkeen	 kuului	 kahteen	 ottee-

seen	 kaksi	 laukausta.	 Ei	 kuulunut	
koiran	 ääntä	 ihmisestä	 tai	 autosta	
puhumattakaan.	Mahtoikohan	Van-
hankartanon	puolella	 joku	olla	ve-

silintumetsällä?	 En	 ole	 metsästyk-
sen	asiantuntija,	mutta	toivottavasti	
ei	ollut	liian	pimeää	ja	saalis	löytyi,	
mikäli	siihen	osuttiin.

Silve Sahlan

Laukauksia	yössä
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Auli Malimaa on jupperi-
lainen yrittäjä, joka on tä-
män vuoden tammikuussa 
perustanut Ilon ja onnelli-
suuden kuntosalin. Kunto-
salin tarkoituksena on aut-
taa ihmisiä harjoitteiden 
avulla löytämään uutta iloa 
ja onnellisuutta elämään. 
Kuntosali toimii pelkästään 
internetissä, asiakkaita hän 
vastaanottaa kotitoimistol-
laan.

”Sataprosenttinen	onnellisuus	on	
ihmisessä	olemassa	koko	ajan.	Ky-
symys	 on	 siitä,	 miten	 onnellisuu-
den	saisi	esiin,	millä	tavoin	saisi	ai-
kaan	 paremman	 olon.	 Onnellisuus	
tarkoittaa	myös	vaikeiden	asioiden	
kohtaamista	 rehellisesti.	 Itselle	 on	
annettava	 oikeus	 tuntea	 pettymys-
tä,	katkeruutta,	surua,	mutta	noihin	
tunteisiin	 ei	 tarvitse	 jäädä	 kiinni.	
Viisitoistavuotiaana,	 sairastuttuani	
nivelreumaan,	päätin,	etten	koskaan	
katkeroidu.	Tuo	päätös	on	ollut	pe-
ruskallioni	elämän	haasteissa”,	Auli	
Malimaa	kertoo.

Auli	Malimaa	on	alun	perin	val-
mistunut	 puheterapeutiksi,	 mutta	
jatkanut	 opintojaan	 elämäntaidon	
valmennusakatemiassa	 Helsingis-

sä,	 josta	 valmistui	 Master	 Coa-
chiksi	vuonna	2012	ja	onnellisuus-
valmentajaksi	 viime	 joulukuussa.		
Kuntosaliharjoitteisiin	liittyvän	toi-
minnan	lisäksi	Auli	valmentaa	sekä	
yritys-	että	yksityisasiakkaita.		Yri-
tyskoulutus	 perustuu	 suurelta	 osin	
työhyvinvointiin	 sekä	 vuorovaiku-
tustaitojen	 vahvistamiseen.	 Yksi-
tyisasiakkaita	 on	 laidasta	 laitaan,	
tavallisimpina	 valmennusaiheina	
ovat	 ihmissuhteet	 ja	 ajanhallin-
taan	 liittyvät	 asiat.	 Valmennuksen	
päämääränä	 on	 saada	 asiakkaille	
parempi	 olo:	 selkeyttä,	 parempia	
valintoja,	 innostusta.	 Auli	 koulut-
taa	 myös	 enneagrammista,	 joka	
on	 yksilöllisiin	 voimavaroihin	 ja	
vahvuuksiin	perustuva	persoonalli-
suusteoria.	

Auli	sanoo,	että	onnellisuutta	on	
tutkittu	 paljon.	 Lähtökohtana	 on	
positiivinen	 psykologia:	 miten	 ih-
minen	voisi	 olla	 onnellisempi.	Ai-
vojen	 kuvantamismenetelmillä	 on	
myös	 tutkittu,	 miten	 onnellisuus-
harjoitteet	toimivat	aivoissa.	Kaikki	
tieto	 on	 ihmisen	 sisällä.	 Kysymys	
on	 tietoisuustaitojen	 kehittämises-
tä,	”mind	fullness”.	Onnellisuudes-
ta	 on	 oltava	 tietoinen,	 onnellisuus	
täytyy	tiedostaa.	

Ilon	 ja	 onnellisuuden	 kuntosa-
lin	periaatteena	on	kerran	viikossa	
vaihtuva	onnellisuusharjoite.	Sään-
nönmukaisuus	 on	 tärkeää.	 Har-

joitteiden	 vaih-
tuvuudella	 taas	
varmistetaan	 se,	
etteivät	aivot	totu	
liikaa	 samaan.	
Harjoitteilla	 kyt-
keydytään	omaan	
onnellisuuteen,	

mikä	 muuttuu	
aina	 vain	 hel-
pommaksi	 har-
joitteiden	 myötä.	
Onnellisuushar-

joitteita	 voi	 verrata	 lihasten	 jump-
paamiseen.	 	Samoin	kuin	 lihaksia,	
voi	jumpata	myös	mieltä.	Kysymys	
on	 mielen	 hallitsemisesta:	 pyrki-
mistä	pois	sellaisesta	olotilasta,	että	
mieli	heittelisi	meitä	minne	sattuu.	
Ajatukset	 suunnataan	 niihin	 asioi-
hin,	jotka	ovat	jo	hyvin,	tullaan	tie-
toiseksi	siitä,	mitä	hyvää	elämässä	
on.	Vaikka	harjoitteiden	vaihtuvuus	
on	tärkeää,	voi	jokin	harjoite	jäädä	
pysyväksikin.	Harjoitteita	voi	myös	
keksiä	itse	itselleen.

Onnellisuusharjoitteet	 sopivat	
kaikille	ihmisille,	kiireisille	stressin	
helpottamiseksi	 tai	 alakuloisille,	
jotka	haluavat	löytää	iloa	elämään.	
Ne	 sopivat	 myös	 ihmisille,	 jotka	
haluavat	 kehittää	 itseään	 ja	 mie-
lenhallintaansa.	Kun	aivot	saadaan	
myönteiseen	tilaan,	tulee	ihmisestä	
luovempi,	 innovatiivisempi	 ja	 rat-
kaisukeskeisempi.	 Harjoitteet	 ei-
vät	vie	paljon	aikaa,	ne	eivät	vaadi	
ponnistelua	 eivätkä	 stressaa,	 päin-
vastoin.	 Esimerkkinä	 onnellisuus-
harjoitteista	Auli	mainitsee	hymyn.	
Hymy	muuttuu	15-20	sekunnin	ku-
luttua	aidoksi,	vaikkei	se	sellainen	
alun	perin	olisi	ollutkaan.	Keho	lä-
hettää	viestin	aivoille	ja	saa	aikaan	
iloisen	olotilan.

Auli	 toivottaa	 jupperilaiset	 ter-
vetulleiksi	 Ilon	 ja	 onnellisuuden	
kuntosalille	 osoitteessa	 www.ilon-
jaonnellisudenkuntosali.fi.

Anneli Liimatainen

Ilon	ja	onnellisuuden	
kuntosali
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Ilon	 ja	 onnellisuuden	 kuntosali	
osoitteessa	 www.ilonjaonnelli-
sudenkuntosali.fi.
Lisätietoja	saat	myös	osoitteista:	
aulimalimaa	(at)	iloversum.fi
sekä	blogista:
www.auliistionnellinen.fi
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Yllä	oleva	mielipide	oli	ilmestynyt	kevääm-
mällä	 omakotiyhdistyksen	 ilmoitustauluille.	
Toimitukselle	on	kuitenkin	jäänyt	epäselväksi,	
tarkoittiko	kirjoittaja	Avantosaukkojen	graffi-
tein	kirjailtua	konttia	vai	JOY:n	rannassa	ole-
vaa	peltipömpeliä,	 jonka	on	 tarkoitus	 suojata	
häveliäiden	 uimapuvun	 riisujien	 tärkeimmät	
ruumiinosat.	Kieltämättä	sekään	ei	ole	rannan	
kaunistus,	 mutta	 on	 vuosien	 ajan	 uhmannut	
entisen	 uimakopin	 kohtaloa,	 eli	 ei	 ole	 tullut	
poltetuksi.	 Myöskään	 sitä	 ei	 ole	 saatu	 nurin,	
kuten	rannalle	hankittu	bajamaja,	jonka	vuok-
raamisesta	omakotiyhdistyksen	 täytyi	 ilkival-
lan	takia	luopua.

Toivottavasti	 rannan	käyttäjät	 toimivat	 tal-
koohengessä	yhteiseksi	hyväksi	siten,	että	ran-
ta-alueiden	 viihtyisyyteen	 ja	 siisteyteen	 kan-
nattaa	jatkossakin	panostaa	ja	sitä	arvostetaan.

Silve Sahlan
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Omakotiyhdistyksen koppi

Avantosaukkojen koppi

Toimitusta huolettaa vettä täynnä olevien veneiden kohtalo ukkospuuskissa. Ehkäpä omistajat korjaavat ne 
talteen ennen jäiden tuloa.
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Taidetta	kotipihaan	
–	betoniset	lintujen	
vesialtaat
Taitavissa käsissä betoni-
kin taipuu moneksi. Ritva 
Nordström on valmista-
nut tästä kovasta aineesta 
kauniita lintujen vesialtaita 
kotipihansa koristeeksi. Tu-
los on yllättävän herkkä. 

Ritvan	 tie	 viehättävien	 vesial-
taiden	 tekemiseen	 on	 ollut	 moni-
vaiheinen.	Kädentaito	on	aina	ollut	
Ritvalle	 tärkeää.	Aluksi	hänen	 tar-
koituksensa	oli	opiskella	käsityön-
opettajaksi.	 Elämä	 vei	 kuitenkin	
eri	suuntaan,	paperi-,	kemikalio-	ja	
kirjakaupan	 kautta	 somistajaksi	 ja	
pukuompelijaksi.	Hän	voitti	maan-
laajuisen	 näyteikkunakilpailun	 so-
mistamalla	kirjakaupan	ikkunan.	

Ruoanlaitto,	 leipominen	 ja	 om-
pelu	 sujuvat	 Ritvalta	 ripeästi	 ja	
mallikkaasti.	 Hänen	 kiinnostuk-
sellaan	 näihin	 asioihin	 on	 pitkät	
perinteet.	 Kotona	 leivottiin	 kaikki	
itse.	Ompeleminen	alkoi	kiinnostaa	
jo	varhain,	kun	Ritva	muutti	äidin	
puvun	 puolihameeksi.	 Seuraukse-
na	 tästä	oli	ompelukurssille	meno.	
Nykyään	 Ritva	 tekee	 paljon	 myös	
korjausompelua,	 mikä	 vaatii	 kak-
sinkertaisen	 määrän	 taitoa	 ja	 sil-
mää.

Idean	 lintujen	 vesialtaista	 Ritva	
sai	rakentamista	ja	pihaa	käsittele-
västä	 Suomela-lehdestä,	 jossa	 oli	
ohje	altaista.	Tätä	ohjetta	Ritva	on	
itse	 kehitellyt	 haluamaansa	 suun-
taan.	 Viereisessä	 ohjeessa	 mainit-
tu	 Ritvan	 käyttämä	 mikrosementti	
on	 hiljattain	 markkinoille	 tullutta,	
hienolaatuisempaa	 jauhetta,	 jolla	
altaan	pinta	saadaan	tasoitettua	en-
tistä	paremmin.	

Altaiden	 reunoihin	 Ritva	 on	
keksinyt	kiinnittää	pieniä	lintuja	tai	
sammakoita,	 jotka	 hän	 sivelee	 la-
kalla	 kestävyyden	 varmistamisek-

Altaan	 valmistamiseen	 tarvi-
taan	 hiekkaa,	 betonia,	 mikrose-
menttiä,	lakkaa,	väriainetta	(	jos	
haluaa	 altaisiin	 värejä)	 sekä	 ko-
risteeksi	kasvien	lehtiä,	kiviä.

Työprosessi	on	monivaiheinen	
vaatien	 ennen	 kaikkea	 aikaa	 ja	
kärsivällisyyttä.	Tässä	eri	vaiheet	
pääpiirteissään:

Tehdään	alustalle	hiekasta	ha-
lutunkokoinen	 kumpu	 (muotti),	
jonka	päälle	lehdet	levitellään.

Lehdet	asetellaan	hiekkakum-
mulle	nurja	puoli	ylöspäin.	Ruo-
teita	 kannattaa	 hieman	 ohentaa	
ainakin	juuresta,	jotteivät	ne	pää-
se	 betonin	 läpi.	 Lisäksi	 ruoteet	
on	 hyvä	 voidella	 öljyllä	 (taval-
linen	 ruokaöljy	kelpaa),	 jotta	ne	
irtoavat	 paremmin	poistettaessa.	
Lehtien	 päälle	 voi	 halutessaan	
asetella	esim.	kiviä	tai	muita	ko-
risteita.

Seuraavaksi	 valmistetaan	 be-
tonimassa.	 Massaan	 käytetään	
S	 30	 betonijauhetta,	 johon	 se-
koitetaan	Sika	Minipack	massaa	
1/10	verran.	Esim.	25	kg:n	S	30	
betoni-	 ja	5	kg:n	Sika	Minipack	
–massoista	 tulee	 neljä	 allasta.	
Raskas	 betonimassa	 kannattaa	
sekoittaa	 ämpärissä	 pienemmis-
sä	määrissä.

Betonimassa	 taputellaan	 va-
rovasti	lehtien	päälle	ja	annetaan	
kuivua	4-5	vrk.	Kumpu	peitetään	
kostealla	rätillä	tms.,	jotta	massa	
pysyy	kauan	kosteana	 ja	 kuivaa	
hitaasti,	 jolloin	 tuloksesta	 tulee	
vahvempi.	Rätin	voi	kastella	uu-
destaankin,	 jos	 se	 tuntuu	kuivu-
van	nopeasti.

Lehdet	poistetaan,	altaan	pin-
ta	 puhdistetaan	 ja	 raaputetaan	
ylimääräiset	 paakut	 esim.	 terä-
väkärkisellä	 veitsellä.	 Lopuksi	
pestään	ja	harjataan.

Lehtien	välit	 tiivistetään	mik-
rosementtijauheella	 ja	 nesteellä.	
Sekoitussuhde	on	esim.	1	dl	mik-
rosementtijauhetta	 ja	 1	 dl	 nes-
tettä.	 Jos	 seos	 tuntuu	 paksulta,	
nestettä	voi	 lisätä.	Tiivistemassa	
kuivuu	 huomattavasti	 nopeam-
min	kuin	betonimassa.

Jos	 altaasta	 haluaa	 värillisen,	
voi	pinnan	mikrosementtimassan	
kuivuttua	värjätä	sudilla.	Vesivä-
ri	 kelpaa	 hyvin	 tähän	 tarkoituk-
seen.

Allas	 viimeistellään	 ulkoil-
man	 kestävällä	 lakkaseoksella	
(10	g	+	1	dl	+	50	%	vettä).	Tämä	
vaihe	pitäisi	 tehdä	jopa	5	kertaa	
vähentämällä	joka	kerralla	veden	
määrää	10%:lla.	Myös	tämä	seos	
kuivuu	nopeasti.
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Lintujen vesiallas Ritvan tapaan
(Lisätietoja: ritva.nordstrom at kolumbus.fi)

si.	 Näitä	 eläimiä	 myy	 muun	
muassa	Vääksyssä	 sijaitseva	
puutarha-	 ja	 askarteluliike,	
jossa	nimensä	mukaisesti	on	
kaikenlaista	 muutakin	 kivaa	
tavaraa	pihan	koristeeksi.	

Altaita	 Ritva	 on	 myynyt	
tutuille,	 mutta	 myös	 Naan-
talissa	 lahjatavaraliikkeessä.	
Hauskana	 yksityiskohtana	
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Kansikuvamme	
peukaloinen

Peukaloinen (Troglodytes 
troglodytes) on pienimpiin 
lintuihimme kuuluva laji, 
joka viihtyy ryteikköisissä 
kosteissa metsissä, missä 
on sankka aluskasvillisuus 
ja pensastiheiköitä.

Suhteellisesta	 yleisyydestä	 (20	
000	-	60	000	paria)	huolimatta	peu-
kaloista	on	vaikea	havaita,	 sillä	 se	
viettää	piilottelevaa	elämää	vilistä-
en	kuin	hiiri	tiheikössä	ympäriinsä	
lentäen	 matalalla	 nopein	 siivenis-
kuin.	 Tunnusmerkkejä	 ovat	 hento,	
terävä	 nokka,	 poikkijuovaiset	 sii-

vet	 ja	kupeet	 ja	pystyssä	 sojottava	
lyhyt	pyrstö.	Peukaloinen	 talvehtii	
Keski-Euroopassa.

Kansikuvan	peukaloinen	oli	 ek-
synyt	 avoimesta	 ovesta	 lasiveran-
nalle,	 jossa	 se	 todella	 luikki	 niin	

kuin	hiiri,	mutta	ei	 todennäköises-
ti	 loukkaantuneena	 löytänyt	 ulos,	
vaan	 menehtyi.	 Kannen	 kuvassa	
ei	 siten	 näy	 tunnusomainen	 pysty	
pyrstö.

Silve Sahlan

Ritva	kertoo	nähneensä	televisiossa	
Suomen	 kaunein	 mökki	 –sarjassa	
voittaneen	mökin	pihassa	tekemän-
sä	vesialtaan.	”Pysäytin	tv-kuvan	ja	
toden	 totta,	 mökin	 puutarhassa	 oli	
minun	tekemäni	allas!”.

Ritva	 kertoo,	 että	 linnut	 käy-
vät	 sangen	 innokkaasti	 juomassa	
tai	 kylpemässä	 näissä	 niille	 varta	
vasten	 tehdyissä	 altaissa.	 Altaat	
ovat	 paitsi	 kauniita	 pihan	 koristei-
ta	 myös	 käytännöllisiä	 varsinkin	
kesinä,	jolloin	lintujen	vedensaanti	
voi	kuumuuden	 takia	olla	vaikeaa.	
”Ja	voihan	altaita	käyttää	muuhun-
kin,	vaikkapa	laittaa	niihin	kukkia”,	
Ritva	huomauttaa.	”Kukat	tosin	on	
parempi	 laittaa	 altaisiin	 ruukussa	
tai	korissa”,	hän	täsmentää.

”Ompelu-	 ja	 askarteluliikkeitä	
on	nykyään	kovin	vähän”,	Ritva	to-
teaa.	 ”Alan	 liikkeet	ovat	 sulkeneet	
yksi	 toisensa	 jälkeen	 tai	 vähentä-
neet	 valikoimaansa	 huomattavasti.	
Tämä	on	kädentaidoista	kiinnostu-

neiden	kannalta	todella	sääli.	Käsi-
työ-	ja	askartelutuotteet	ovat	kalliita	
ja	pienet	 tuotteet	sitovat	kaupoissa	
rahaa,	mikä	luonnollisesti	vaikuttaa	
kannattavuuteen.”

Kesä-heinäkuun	 vaihteessa	 Rit-
va	piti	kurssin	muutamalle	altaiden	

teosta	 kiinnostuneelle.	 Vaikka	 pit-
kästä	 valmistusprosessista	 johtuen	
näiden	altaiden	viimeistely	on	vielä	
kesken,	saattoi	nähdä,	että	ne	tule-
vat	 olemaan	 valmiina	 sangen	 hie-
noja.

Anneli Liimatainen

Vesiallas linnuille
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Täytin	 elokuussa	 15	 ja	 ajan-
kohtaiseksi	 on	 tullut	 mopokortin	
hankkiminen.	 Vanhempien	 suostu-
muksella	 lähdimme	 autokouluun	
selvittämään	mitä,	missä	ja	milloin	
voisin	mopokortin	suorittaa.

Autokoulussa	 meille	 kerrottiin	
että	 teoria-	 ja	 ajotunneilla	 pitää	
käydä.	 Teoriatunteja	 pitäisi	 käydä	
6	oppituntia	ja	ajotunteja	vähintään	
3	 tuntia.	 Teoriatunneilla	 käydään	
läpi	 esim.	 riskejä	 ja	 niiden	 välttä-
mistä,	mopon	hallintaa,	mopoilijan	
varusteita,	ajolinjoja	ja	ajovuoroja.	
Kun	 olet	 käynyt	 teoriatunnit,	 voit	
varata	 ajan	 teoriakokeeseen.	 Teo-
riakokeessa	on	10	kysymystä	ilman	
kuvia	 ja	 15	 kuvallista	 kysymystä,	
kysymyksissä	 on	 rajallinen	 aika	
vastata.

	Vasta	kun	olet	päässyt	läpi	teo-

riakokeesta	saat	mennä	ajotunneil-
le,	 ajotunneilla	 opetellaan	 käsitte-
lykokeen	 (/ajokokeen)	 tehtäviä,	 ja	
muutenkin	 mopon	 kanssa	 toimi-
mista.	 Käsittelykokeessa	 on	 ”por-
tit”-tehtävä,	jossa	sinun	täytyy	ajaa	
porttien	 läpi	 tasaisella	 nopeudella,	
portit	 on	 aseteltu	 siten	 että	 joudut	
kääntymään	 kuten	 kaarreajossa.	
Kokeeseen	 kuuluu	 myös	 hidasajo	
ja	 hätäjarrutus,	 hidasajossa	 ajat	

metrin	 levyistä	 kulkuväylää	n.	 kä-
velyvauhdilla.	 Hätäjarrutuksessa	
sinun	 täytyy	 osata	 jarruttaa	 nope-
asti	 mutta	 turvallisesti,	 molempia	
jarruja	käyttäen.

Kirjoitushetkellä	 takana	 on	 jo	
teoriakoe	 (toisella	 yrittämällä)	 ja	
ensimmäiset	ajotunnit.	Nyt	jännitän	
vielä	ajokoetta	ja	ensimmäisiä	kilo-
metrejä	vastahuolletulla	mopolla.

Siru Kotipalo

Kaivosmiehentie,	
Kaivosmiehenkuja	ja	Kaivoskuja	
valmistuivat	aikataulussa

Lokakuussa	 2013	 järjestettiin	
Kaivosmiehentien,	 Kaivosmiehen-
kujan	 ja	 Kaivoskujan	 kunnallis-
tekniikan	 rakentamiseen	 liittyvä	
alkukatselmus.	Tuossa	 tilaisuudes-
sa	arvioitiin,	että	työt	saataisiin	val-
miiksi	elokuussa	2014.

Kunnallistekniikan	 rakentami-
nen	alkoi	tammikuussa	2014.	Tässä	
rakennushankkeessa	aikataulu	piti,	
sillä	 kyseiset	 kadut	 saivat	 asfaltti-
pinnan	19.	–	20.	elokuuta.

Kunnallistekniikan	rakentamisen	
yhteydessä	 katujen	 alle	 rakennet-
tiin	uusi	 runkovesiputki	 ja	huleve-
sijärjestelmä	 sekä	 katuvalotolpissa	
olleet	 sähkö-	 ynnä	 muut	 ilmajoh-
dot	siirrettiin	katujen	alle.	Oravien	
elämään	 tämä	 aiheutti	 muutoksia,	
sillä	 ne	 käyttivät	 ilmajohtoja	 kul-
kuväylinään.	 Vanhat	 puutolppaiset	
katuvalot	 korvattiin	 nykyaikaisilla	
metallirunkoisilla	 tolpilla	 ja	 valai-

sintekniikalla.	 Tolppaväli	 kasvoi,	
mutta	 valoa	 tuntuu	 silti	 riittävän	
kadun	valaisemiseksi.	

Jos	poikkeusta	ei	ole	myönnetty,	
kiinteistöjen	omistajien	tulee	omal-
la	 kustannuksellaan	 liittää	 tonttien	

hulevesijärjestelmä	 kadun	 huleve-
sijärjestelmään.

Kadunrakennustyöstä	 lisätieto-
ja	JOY-lehdissä	4/2013,	sivu	10	ja	
1/2014,	sivu	16.

Juha-Pekka Ripatti
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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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Jupperin	Omakotiyhdistys	ry:n
kevätkokouksen	2014	pöytäkirja

Aika: 23.04.2014 klo 18.30
Paikka: Tammenterho
Läsnä: 10 varsinaista jäsentä ja 1 perhejäsen 

Klo 18.00 osallistujien ilmoittautuminen ja kahvitarjoilu. Sirpa Hertell kertoi kuulumiset HSL:n suunnittelemista 
muutoksista pääkaupunkiseudun liikenteseen. Sirpa Hertell lupasi kirjoittaa asiaa koskevan artikkelin JOY-leh-
teen 3/2014.

1. Kokouksen avaus
Yhdistyksen varapuheenjohtaja Heikki Kulusjärvi avasi kokouksen ja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi. 

2. Kokouksen toimihenkilöt
Heikki Kulusjärvi valittiin kokouksen puheenjohtajaksi. Sihteeriksi valittiin Silve Sahlan ja pöytäkirjantarkastajik-
si Urpo Kotipalo ja Seija Kotipalo. Päätettiin, että pöytäkirjantarkastajat toimivat tarvittaessa myös ääntenlaski-
joina.

3. Osanottajat ja heidän äänivaltaisuutensa
Paikalla oli 10 äänioikeutettua varsinaista jäsentä ja yksi perhejäsen.

4. Kokouksen laillisuus
Kokouskutsu oli yhdistyksen ilmoitustauluilla kaksi viikkoa ennen kokousta sekä ilmoituksena JOY -lehdessä 
2/2014.
Kokous todettiin lailliseksi ja yhdistyksen sääntöjen mukaisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 

5. Toimintakertomus
Heikki Kulusjärvi esitteli johtokunnan laatiman toimintakertomuksen pääkohdittain. Se oli myös julkaistu JOY-
lehdessä 2/2014. Vuoden 2013 toimintakertomus hyväksyttiin.

6. Vuoden 2013 tilikertomus ja tilintarkastajien lausunto
Tapani Vuopala esitteli vuoden 2013 tilikertomuksen ja tilintarkastajan lausunnon.

7. Tilinpäätöksen vahvistaminen
Tilinpäätös vahvistettiin. Johtokunnalle myönnettiin vastuuvapaus.

8. Muut asiat
Muita sääntöjen 5.pykälän tarkoittamia asioita ei ollut.
Keskusteltiin paikallisista kadunrakennushankkeista ja maisemallisten seikkojen huomioon ottamisesta niiden 
toteutuksessa. Suositeltiin yhteispalaveria teknisen keskuksen kanssa asian puitteissa.

9. Kokouksen päättäminen
Ennen kokouksen päättämistä pidettiin hiljainen hetki Tapio Ala-Peijarin  muistoksi.
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 19.36.

Jupperin	 Omakotiyhditys	 ry	
myönsi	 jälleen	 keväällä	 20	 euron	
stipendit	 seuraaville	 matemaattis-

luonnontieteellisissä	 aineissa	 me-
nestyneille	 Jupperin	 koulun	 oppi-
laille:	 Valter	 Mutanen	 (6	A),	 Satu	

Koitto	(6	B)	ja	Annika	Ahvenjärvi	
(6	C).	Stipendit	luovutettiin	koulun	
kevätjuhlassa.

Toimitus onnittelee!

Stipendit	Jupperin	koulun	
6.	luokkalaisille
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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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JOY-jumpat Jupperin koululla,
Veininkatu 24, 02730 Espoo

Kehonhuoltoryhmä/ohjaajana Elisa Mäkinen
Sisältäen osioita core- ja pilatesharjoitteista, venyttelyitä ja 
liikkuvuusharjoituksia koko keholle

torstaisin klo 20.30-21.30
28.8.2014 – 7.5.2015

Jumppaa ei ole: syyskaudella 11.12.2014, 18.12.2014, ja 25.12.2014 sekä 
kevätkaudella 1.1.2015, 19.2.2015, 2.4.2015 ja 30.4.2015 

UUSILLE JUMPPAAJILLE ILMOITTAUTUMINEN 20.8. alkaen. 

Teija Kuusijärvi Pirjo Engman
teija.kuusijarvi@gmail.com pirjo.engman@hotmail.com
Puh: 040 7735880 (iltaisin) Puh: 040 5853528 (iltaisin)

Jumpan hinta on jäsenille 40e/kausi, ja ei-jäsenille 60e/kausi.
Jumppamaksut Jupperin Omakotiyhdistys ry:n tilille IBAN FI26 2213 1800 0179 79.
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Syyskuu

su	 7.9.	 JOY	3/14	ilmestyy
ti	 9.9.	 Johtokunnan	kokous
ke	 10.9.	 tapahtumatoimikunta
ke	 17.9.	 sukutukimuskerho
to		 18.9.	 seniorikerho
ke	 24.9.	 tapahtumatoimikunta

Lokakuu

ke	 1.10.	 sukutukimuskerho
ke	 8.10.	 tapahtumatoimikunta
ti	 14.10.	 Johtokunnan	kokous
ke	 15.10.	 sukutukimuskerho
to		 16.10.	 seniorikerho
ke	 22.10.	 tapahtumatoimikunta
ke	 29.10.	 sukutukimuskerho

Marraskuu

ke	 5.11.	 tapahtumatoimikunta
su	 9.11.	 JOY	4/2014	ilmestyy
ti	 11.11.	 Johtokunnan	kokous	
ke	 12.11.	 sukutukimuskerho
ke	 19.11.	 syyskokous
to		 20.11.	 seniorikerho
ke	 26.11.	 sukutukimuskerho

Joulukuu

ke	 3.12.	 tapahtumatoimikunta
ti	 9.12.	 Johtokunnan	kokous	
ke	 10.12.	 sukutukimuskerho
to		 18.12.	 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	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



www.jupperi.fi

Jupperin Omakotiyhdistys ry

Tapahtumia


