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Jupperin	Omakotiyhdistyksen

Puheenjohtajalta

Vuonna	2013	Suomen	evankelis-luterilaiseen	kirkkoon	kuului	4	100	432	henkilöä.	Samana	vuon-
na	kirkkoon	liittyi	14	653	henkilöä	ja	kirkosta	erosi	58	965	henkilöä.

Radiojuontaja	 Kimmo	 Vehviläinen	 kertoi	 maanantaina	 27.	 lokakuuta	 Radio	Aallon	 Dynastian	
suorassa	aamulähetyksessä	haluavansa	erota	kirkosta	42	vuoden	 jälkeen,	 sillä	hän	oli	pettynyt	
evankelis-luterilaisen	kirkon	suvaitsemattomuuteen.	Eroaminen	kirkosta	tapahtui	suorassa	lähe-
tyksessä	eroakirkosta.fi	-sivuston	kautta.		Sunnuntain	ja	maanantain	aikana	kirkosta	erosi	yhteen-
sä	2	844	henkilöä,	kun	tavallisesti	eroamismäärä	on	alle	200	henkilöä	vuorokaudessa.

Vehviläisen	kommentti	suvaitsemattomuudesta	liittyi	kristillisdemokraattisen	puolueen	puheen-
johtaja	Päivi	Räsäsen	sunnuntaiseen	kommenttiin,	jonka	mukaan	hänen	epäiltiin	olevan	viemässä	
puoluettaan	pois	hallituksesta,	jos	eduskunta	hyväksyy	kansalaisaloitteen	tasa-arvoisesta	avioliit-
tolaista.	

Toisaalta	kirkko	ei	saa	olla	liian	suvaitsevainenkaan?	Osa	eroajista	ilmoitti	eroamissyyksi	Vantaan	
seurakuntien	osallistumisen	Sexhibition	erotiikkamessuille	perjantaina	31.	 lokakuuta	Helsingin	
Kaapelitehtaalla.	Messutiedotteen	mukaan	Vantaan	seurakuntien	perheneuvoja	ja	seksuaalitera-
peutti	Paula	Ruotsalainen	sekä	Tikkurilan	seurakunnan	seurakuntapastori	ja	psykoterapeuttiopis-
kelija	Toni	Fagerholm	ovat	paikalla	kohtaamassa	ihmisiä	ja	keskustelemassa	näiden	kanssa	sek-
suaalisuuteen	sekä	parisuhteeseen	liittyvistä	kysymyksistä.

Seurakuntavaalit	 pidetään	 joka	 neljäs	 syksy	 ja	 tätä	 kirjoittaessani	 vaalien	 ennakkoäänestys	 on	
käynnissä	 toista	päivää.	Näissä	vaaleissa	valitaan	 luottamushenkilöt	 sekä	Espoon	seurakuntien	
yhteiseen	kirkkovaltuustoon	että	Espoon	tuomiokirkkoseurakunnan	seurakuntaneuvostoon.	Seu-
rakuntavaaleissa	äänestysoikeus	on	jokaisella	vaalipäivään	mennessä	16	vuotta	täyttäneellä	seu-
rakunnan	jäsenellä.

Monille	aikuisille	kirkko	tulee	osaksi	elämää	vain	kasteen,	konfirmaation,	häiden	ja	hautajaisten	
kautta.		Kirkon	vuosittaisista	menoista	32	prosenttia	käytetään	kuitenkin	esimerkiksi	lapsi-	ja	nuo-
risotyöhön	(kerho-	 ja	 leiritoiminta,	rippikoulu),	27	prosenttia	seurakuntatyöhön	(jumalanpalve-
lusten	ja	kirkollisten	toimitusten	lisäksi	aikuistyöhön,	yhteiskunnalliseen	työhön	ja	sielunhoitoon)	
ja	11	prosenttia	hautaustoimeen.	Hautaustoimilaki	velvoittaa	 seurakuntia	 tarjoamaan	 jokaiselle	
kunnan	asukkaalle	hautapaikan.	Seurakuntien	on	myös	osoitettava	tunnustukseton	hautausmaa-
alue	niille,	jotka	eivät	halua	tulla	haudatuiksi	kristilliselle	hautausmaalle.

Tämä	 lehti	 ilmestyy	 Isänpäivänä	9.	marraskuuta,	 joka	on	 seurakuntavaalien	vaalipäivä.	Olitpa	
mitä	mieltä	 tahansa	kirkosta	 instituutiona	 ja	 sen	 toiminnasta,	vain	äänestämällä	voit	vaikuttaa.	
Viime	seurakuntavaaleissa	äänesti	vain	17	prosenttia	äänioikeutetuista.
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Kirjailta	Laaksolahden	
kirjastossa

Laaksolahden kirjaston ys-
tävät ry piti kirjastossamme 
Kirjaillan 6.10.2014. Illas-
sa käsiteltiin omakustanne-
kirjoja ja e-kirjastopalve-
luja. Heini Pensar kertoi 
omakustannekirjastaan 
Keijun matka. Esko Uotila 
selvitti valokuvakirjojen ja 
omakustanteiden tuottamis-
ta. Sellon kirjastosta tuli e-
kirjoista ja -lehdistä puhu-
maan Seija Hämäläinen. 

Keijun matka
Illan	aluksi	Heini	Pensar	kertoi,	

miten	 Keijun	 matka	 sai	 alkunsa	
perheen	 yhteisellä	 automatkalla	
Etelä-Ruotsissa	 keskellä	 skåne-
laismaisemaa.	Keiju	 istahti	Heinin	
olkapäälle	 ja	 alkoi	 kertoa	 tarinaa	
hänen	 korvaansa.	 Heinin	 mies	 Jo-
han	Pensar	kirjoitti	tarinan	muistiin	
matkan	aikana.	Kuvat	kirjaan	Johan	
Pensar	otti	metsässä	lasten	toimies-
sa	malleina.	Kirja	kertoo	Ilona-kei-
jun	matkasta	ihmisten	maailmaan	ja	
käsittelee	eri	aiheita,	muun	muassa	
koulukiusaamista.	Kuvat	 täydentä-
vät	kauniisti	herkkää	tarinaa.

Kun	 kirja	 ei	 saanut	 vastakaikua	
isoilta	kustantajilta,	päätyivät	Pen-
sarit	käyttämään	kirjan	julkaisemi-
sessa	 Books	 on	 Demand	 -nimistä	
(BoD)	 kansainvälistä	 omakustan-
neyhtiötä.	 Omakustanteen	 teke-
misessä	 ilmeni,	 miten	 tärkeää	 on	
saada	ulkopuolista	kommentointia,	
koska	omalle	tekstille	tulee	helpos-
ti	 ”sokeaksi”.	 Etukäteen	 on	 myös	
hyvä	miettiä,	kenelle	tämäntyyppi-
nen	 kirja	 on	 tarkoitettu,	 aikuisille	
vai	lapsille.	Erityisen	hyvänä	BoD:
n	käyttämisessä	Heini	piti	sitä,	että	
kirjasta	voi	tehdä	useamman	versi-
on.	Itse	saa	myös	valita,	 jaetaanko	

kirjaa	 kaikille	 vai	 onko	 se	 tarkoi-
tettu	 vain	 itselle.	 Hinta	 laskee	 sitä	
mukaa,	mitä	enemmän	kirjoja	tilaa,	
samoin	jos	kirjassa	on	vähän	kuvia.	
Kovakantinen	 maksaa	 luonnolli-
sesti	enemmän.

Heini	ja	Johan	Pensarin	kirja	on	
saatavilla	 netistä	 osoitteesta	 www.
bod.fi	 sekä	 www.bokus.com	 hin-
taan 24,90 €.

Valokuvakirjojen 
ja omakustanteiden 
tuottaminen

Esko	 Uotila	 esitteli	 omakustan-
nekirjojen	 periaatteita.	 Omakus-
tannekirja	on	hyvä	ratkaisu	esimer-
kiksi	elämäkerroille,	sukutarinoille	
ja	 runoille,	 koska	 painosmäärä	 on	
yleensä	 pieni	 ja	 kirjan	 taiton	 voi	
tehdä	myös	itse	julkaisuohjelmalla.	
Kun	kirja	on	valmis,	 lähetetään	se	
pdf	 -tiedostona	 digipainoon.	 Pai-
notalot	 toimivat	 joustavasti,	 digi-
kirjoilla	on	yleensä	nopea	toimitus-
aika.	Hinnoittelu	määräytyy	kirjan	
koon,	 sivumäärän,	 paperilaadun,	

värien	 ja	 painosmäärän	 mukaan.	
Tavallisesti	 omakustannekirjoille	
hankitaan	ISBN-tunnus.	Onix	-kes-
kuksen	kautta	tiedot	kirjasta	mene-
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vät	kirjakaupoille	ja	kirjastoille.	
Matkoista,	muistoista,	juhlista	ja	

muista	sellaisista	voi	 tehdä	hienon	
kuvakirjan	 omalla	 tietokoneellaan	
ja	 saada	 siitä	 juuri	 sellaisen	 kuin	
haluaa.	 Kuvakirjoja	 julkaisevilla	
yhtiöillä	 kuten	 esimerkiksi	 Ifolor,	
Smartfoto,	 Photobox,	 Fotoyks	 ja	
Rajala	 Foto	 on	 kuvakirjaohjelmis-
saan	runsaasti	koko-,	kansi-,	pape-
ri-	 ja	 sidontavaihtoehtoja,	 joiden	
mukaan	 hinnoittelukin	 tapahtuu.	
Esimerkkinä	 omakustannekirjasta	
Esko	 Uotila	 esitteli	 Laaksolahden	
kirjaston	 ystävien	 kymmenvuotis-
juhlajulkaisun

E-kirjaston palvelut
Seija	 Hämäläinen	 Sellon	 kirjas-

tosta	 oli	 saapunut	 tutustuttamaan	
kuulijat	 kirjaston	 tarjoamiin	 e-pal-
veluihin,	joihin	pääsee	käsiksi	Hel-
Metin	 kautta.	 HelMetistä	 löytyvät	
tarkat	e-palvelua	koskevat	ohjeet.	

E-kirjojen	 osalta	 HelMetistä	
löytyy	 kaksi	 sovellusta,	 Ellibs	 ja	
Overdrive.	 Ellibs	 on	 kotimainen	
e-kirjapalvelu,	 jonka	 painopisteinä	
ovat	 liiketalous	 ja	 tietotekniikka.	
Palvelu	 kattaa	 runsaat	 2000	 e-kir-
jaa.	Kirjoja	haetaan	hakusanalla	tai	
aiheen	 mukaan.	 Kirjoja	 voi	 lukea		
selaimessa,	 mikä	 on	 helppo	 tapa,	
silloin	 tarvitaan	 vain	 kirjastokor-
tin	 numero	 ja	 pin-koodi	 tai	 ladata	
omalle	 koneelle,	 jolloin	 koneelle	
on	 ensin	 ladattava	 Adobe	 Digital	
Editions-lukuohjelma	 ja	 lisäksi	
tehtävä	 valtuutus.	 Myös	 tästä	 on	
tarkat	ohjeet	HelMetissä.	Tabletilta	
luettaessa	sovellukset	vaativat	Blue	
reader	lukuohjelman.	Myös	mobii-
lin	kautta	voi	e-kirjoja	lukea.	

”Oma	 kirjahylly”	 ilmoittaa	 sillä	
hetkellä	 lainassa	 olevien	 kirjojen	
määrän.	 E-kirjoja	 voi	 varata	 kor-
keintaan	 viisi	 kerrallaan,	 jolloin	
sähköpostiin	 tulee	 ilmoitus,	 että	
kirja	 on	 luettavissa.	 E-kirjoista	 ei	
peritä	 myöhästymissakkoja,	 koska	
ne	palautuvat	automaattisesti,	mut-
ta	ne	voi	palauttaa	myös	etukäteen.

Overdrive	on	pääasiassa	englan-
ninkielinen	 e-kirjasovellus,	 joka	
kattaa	 kauno-	 ja	 tietokirjallisuutta,	
lasten	 ja	 nuorten	 kirjoja	 sekä	 ää-

nikirjoja.	 Overdrive	 sisältää	 myös	
ruotsinkielistä	 kirjallisuutta.	 Kir-
jasta	 voi	 katsoa	 ensin	 näytteen	 ja	
hakuakin	 voi	 rajata.	 Lainaamiseen	
tarvitaan	 kirjastokortin	 numero	 ja	
pin-koodi.	Kuten	Ellibsissä,	täällä-
kin	voi	kirjoja	lukea	joko	selaimes-
sa,	ladata	omalle	koneelle	tai	lukea	
tabletilla,	jossa	viimeksi	mainitussa	
pitää	 olla	 ladattuna	 lukemista	 var-
ten	Overdrive	Media	Console	 -so-
vellus.	 E-kirjojen	 tulostaminen	 ei	
ole	mahdollista.

E-lehdistä	Seija	Hämäläinen	ker-
toi,	 että	 on	 olemassa	 kolme	 e-leh-
tipalvelua:	 e-Press,	 Press	 Display	
ja	 Zinio.	 Press	 Display	 -sovellus	
kattaa	yli	2000	sanomalehteä	ja	ai-
kakauslehteä	yli	 100	maasta.	Leh-
tiä	voi	hakea	maan,	kielen	tai	aak-
kosjärjestyksen	mukaan	 ja	ne	ovat	
käytettävissä	 vain	 online	 -lukuna,	
omalle	koneelle	niitä	ei	voi	ladata.	
Luettavissa	 on	 päivän	 lehti,	 mut-
ta	 myös	 lehtiä	 kolmen	 kuukauden	
ajalta.	 Sovellus	 hyväksyy	 15	 sa-

manaikaista	käyttäjää.	
Zinio	 kattaa	 englanninkielisiä	

huippulehtiä,	 esimerkiksi	 Econo-
mics,	 National	 Geographics,	 Elle	
sekä	 muita.	 Tähän	 ohjelmaan	 on	
aluksi	luotava	tunnukset,	sitten	va-
litaan	lehti	ja	siirrytään	Zinioon	lu-
kemaan.

E-elokuvat	 sisältyvät	 Indie	 Fix	
-elokuvapalveluun.	 Sovellus	 kat-
taa	 2500	 pientuottajien	 elokuvaa.	
Ohjelmaan	 kirjaudutaan	 kirjasto-
kortin	 numerolla.	 Channels	 -koh-
dasta	 löytyy	 aiheen	 mukainen	 lu-
ettelo	elokuvista.	Elokuvissa	ei	ole	
suomenkielisiä	 tekstejä,	 osassa	 on	
tekstitys	englanniksi,	osassa	ei	ole	
tekstitystä	ollenkaan.

Kirjailta	 keräsi	 mukavasti	 ai-
heesta	innostunutta	yleisöä	ja	tarjo-
si	paljon	erilaista	käytännöllistä	tie-
toa	 siitä,	 mitä	 kaikkea	 jännittävää	
kirjojen	kanssa	voi	 tehdä.	Kirjasto	
tarjoaa	mielellään	apua	näihin	asi-
oihin	liittyvissä	kysymyksissä.

Anneli Liimatainen

Seija Hämäläinen
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Laaksolahden kappelissa 
vieraili muusikko Edu Ket-
tunen torstaina 2.10.2014. 
Tilaisuuden nimi oli ”Ka-
donnut maailma”. Sali oli 
täynnä muusikon vierailua 
odottavia ihmisiä. 

Kun	 Edu	 Kettunen	 saapui	 ”est-
radille”,	hän	osasi	heti	luoda	välit-
tömän	tunnelman	ikään	kuin	yleisö	
olisi	ollut	hänen	läheinen	tuttava-	ja	
ystäväpiirinsä.	

Hän	kuunteli	ja	perehtyi	nuorena	
amerikkalaiseen	 laulujen	 tekoon.	
Hän	 koki	 omakseen	 jo	 70-luvul-
la	 sen	 tarinakertojaperinteen.	 Edu	
Kettunen	 jutusteli	 leppoisasti,	 ker-
toi	itsestään	ja	elämästään	sekä	an-
toi	 yleisölle	 myös	 puheenvuoroja.	
Hänen	 taustansa	 ja	 elämänpiirinsä	
kuulostivat	 kovin	 kiehtovilta.	 Au-
toilu	 on	 eräs	 hänen	 rakkaimmis-
ta	 aiheistaan	 kappaleissa,	 samoin	
vapauden	 kaipuu.	 Tästä	 vapauden	
kaipuusta	 hän	 nytkin	 kertoi	 ja	 lo-
puksi	totesi,	että	emme	me	koskaan	
tule	 olemaan	 vapaita,	 mitä	 kukin	
sanalla	 ”vapaus”	 ymmärtäneekin.	
Edu	 Kettunen	 mietti,	 miksi	 ihmi-
nen	 hakee	 vapautta.	 Se	 on	 haave,	
jota	ei	koskaan	saavuta.	Jos	se	saa-
vutetaan,	mitä	sitten?	Mihin	me	sit-
ten	pyrimme?

Autoilu	merkitsee	hänelle	”toista	
kotia”	 ja	 ”ystävää”.	 Lähes	 jokai-

sella	 levyllä	on	 jokin	autoaiheinen	
kappale.

Edu	 Kettunen	 otti	 tilaisuudessa	
tietenkin	 kitaransa	 esiin	 ja	 soitti,	
lauloi	 ja	 tarinoi.	 Hän	 kertoi,	 että	
hän	 ikään	kuin	”maalaa”	 laulun	 ja	
ajattelee	 kuvien	 kautta	 tehdessään	
kappeleita.	Kappale	 ”Matkalla	ko-
tiin”	 tuntui	 olevan	 yleisölle	 hyvin	
tuttu.	Laulujen	sanoissa	on	symbi-
oosia	erilaisista	ihmisistä.	Yleisöltä	
tuli	kysymys,	kertooko	hän	laulujen	
tekstejä	 kirjoittaessaan	 itsestään.	
Tätä	 hän	 ei	 ainakaan	 myöntänyt.	
Hän	esitti	 laulun	”Isäni	 talo”,	 joka	
oli	hyvin	kaunis.	Laulu	”Josefina”	
oli	 rakkauslaulu,	 joka	 kertoi	 maa-
hanmuuttajanaisesta,	joka	oli	tullut	

Suomeen	rankoista	olosuhteista.
Monet	kappaleet,	joita	hän	esitti,	

tuntuivat	olevan	kuulijoille	erittäin	
tuttuja,	 esimerkiksi	 ”Jumalan	 nä-
köinen	mies”	 ja	 ”Lentäjän	poika”,	
joka	oli	kaikkein	 tunnetuin	kappa-
le	 ja	 suosittu	 myös	 yhteislauluna.	
Kaikki	 Edu	 Kettusen	 kappaleet	
antavat	paljon	miettimisen	aihetta.	
Teksteissä	 on	 syvyyttä.	 Niitä	 jää	
ajattelemaan.

Edu	 Kettunen	 on	 tehnyt	 yhteis-
työtä	 monen	 artistin,	 esimerkiksi	
Esa	 Kaartamon	 ja	 Mikko	 Kuusto-
sen	 kanssa.	 Sanoittajan	 työstä	 hän	
sai	 Juha	 Vainion	 rahaston	 tunnus-
tuspalkinnon	vuonna	2006.

Lea Ala-Peijari

Edu	Kettunen	
Laaksolahden	kappelissa

Monet	 ovat	 huomanneet,	 että	
Laaksolahden	 vanhassa	 kappelissa	
toiminta	 on	 suurelta	 osin	 hiljenty-
nyt.	 Syyskauden	 alkamisen	 myötä	
toiminta	 on	 siirtynyt	 uudelle	 puo-

lelle,	 vain	 partio	 jatkaa	 vanhalla	
puolella	Lisäksi	kokoustiloja	edel-
leen	käytetään	tarpeen	mukaan	jos	
muualla	on	täyttä.

Suurimpina	 syinä	 toimintojen	

siirtämiseen	olivat	toisaalta	keittiön	
sijainti	ja	sisätilaongelmat.	Keittiön	
osalta	ongelma	on	ollut	uuden	puo-
len	 valmistumisesta	 alkaen.	 Kus-
tannussyistä	 ei	 aikanaan	 toteutettu	

Muutoksia	Laaksolahden	kappelissa
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Purjealus	Vrouw	Marian	
viimeinen	matka
Suomen rannikkovedet ovat 
hyvin matalia ja karikkoi-
sia, ja siten satojen, mah-
dollisesti tuhansien laivojen 
haaksirikkoutumisen syy. 

Itämeren	veden	alhaisesta	suola-
pitoisuudesta,	 kylmyydestä	 ja	 ha-
pettomuudesta	johtuen	puulaivahy-
lyt	ovat	säilyneet	hyvin.	243	vuotta	
sitten	haaksirikkoutunut	hollantilai-
nen	purjealus	Vrouw	Maria	on	yksi	
kuuluisimpia	hylkyjä	kuljettamansa	
arvokkaan	 lastin	 takia.	 Olettavasti	
lastissa	on	Venäjän	keisarinna	Ka-
tariina	Suuren	asiamiesten	Hollan-
nista	ostamia	taideteoksia.		

Snaupriki	 Vrouw	 Maria	 upposi	
9.10.1771,	kuusi	vuorokautta	karil-
leajon	 jälkeen,	 Saaristomeren	 ete-
läreunalle	Jurmon	saaren	kaakkois-
puolelle.		Hylyn	löysi	vuonna	1999	
Rauno	 Koivusaari.	 Löytymistä	
helpotti	merihistorioitsija	Christian	
Ahlströmin	apu,	ja	hänen	aikaisem-
min	tekemänsä	arkistolöydöt	laivan	
kohtaloon	 liittyvistä	 asiakirjoista.	
Ahlström	oli	 julkaissut	 laivaa	kos-
kevat	 oleelliset	 tiedot	 jo	 vuonna	
1982	 kirjoittamassaan	 kirjassa	 Sy-
vyyksien	sylistä.		Laivan	kohtalos-
ta	 tiedetään	 varsin	 paljon,	 koska	
miehistö	säilyi	elossa.	Laivan	lastia	
yritettiin	myös	uppoamisen	jälkeen	
pelastaa,	 mihin	 liittyy	 paljon	 kir-

jeenvaihtoa	esim.	Ruotsin	ja	Venä-
jän	hovien	välillä.

Juha	 Flinkman	 ja	 Petri	 Puro-
mies	 ovat	 tehneet	 Vrouw	 Marian	
viimeistä	 matkaa	 ja	 löytymistä	
käsittelevän	 kirjan.	 	 Kirja	 koostuu	
Flinkmanin	kirjoittamasta	tekstistä,	
Puromiehen	 ottamista	 valokuvis-
ta	 ja	 Karri	 Flinkmanin	 piirtämäs-
tä	 graafisesta	 kuvituksesta.	 Kirja	
julkaistiin	 2.10.2014	 asiaankuulu-

vasti	vuonna	1903	Hollannissa	 ra-
kennetun	 kahvelikuunari	 Joanna	
Saturnan	kannella.	Kahvelikuunari	
muistetaan	 televisiossa	 pyörinees-
tä	 Itämeri-sarjasta,	 jossa	 juontajat	
Heikki	Paasonen	ja	Juha	Flinkman	
tutustuttivat	 katsojat	 Itämeren	 ti-
laan	 ja	 toimenpiteisiin,	 joihin	 eri	
tahot	ovat	ryhtyneet	meren	pelasta-
miseksi.	

Juha-Pekka Ripatti

vanhan	 ja	uuden	puolen	väliin	yh-
dysrakennusta.	 Toisaalta	 hygienia-
määräykset	 estivät	 koulun	 keittiön	
käytön	 seurakunnan	 toiminnassa.	
Päädyttiin	käyttämään	vanhan	puo-
len	 keittiötä,	 josta	 kaikki	 piti	 kus-
kata	 ulkokautta	 uudelle	 puolelle.	
Sisätilaongelmat	 olivat	 myös	 jat-
kuneet	useita	vuosia	ja	vaikka	mit-
taukset	osoittivat,	että	 raja-arvojen	
sisällä	on	pysytty,	niin	oireiluja	kui-
tenkin	ilmeni.

Viime	keväällä	päädyttiin	ratkai-
suun,	jossa	uuden	puolen	tupakeit-
tiötä	 parannettiin	 ja	 laajennettiin	
sekä	 kokoushuoneita	 muutettiin	
päiväkerhojen	käyttöön.	Tarvittavat	
työt	tehtiin	kesällä	ja	syksyllä	aloi-
tettiin	uusilla	tilajärjestelyillä.

Jo	 aikaisemmin	 on	 päätetty,	 et-
tei	vanhaa	kappelia	ole	mielekästä	
peruskorjata	 ja	 suunnitelmissa	 oli	
rakentaa	 sen	 tilalle	 uudisrakennus	
mahdollisesti	yhteistyössä	kaupun-

gin	kanssa.	Taloustilanteen	kiristy-
essä	 uudishankkeen	 toteutumisen	
todennäköisyys	 on	 kuitenkin	 pie-
nentynyt	 ja	 joka	 tapauksessa	 siir-
tynyt	 useilla	 vuosilla	 eteenpäin.	
Vanha	 kappeli	 on	 siis	 tullut	 elin-
kaarensa	päähän	 ja	oletettavasti	 se	
puretaan	 lähivuosina,	 mutta	 aika-
taulusta	ei	ole	tarkempaa	tietoa	eikä	
päätöksiä.

Lauri Tunkelo
seurakuntaneuvoston jäsen
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Kaavaehdotus on nähtävillä 20.10. - 18.11.2014

Lisää kaavasta espoon sivuilta:
http://espoo04.hosting.documenta.fi/cgi/DREQUEST.
PHP?page=meeting_frames

“Liikenneympyrän”	
kaava	etenee
Pitkäjärventien ja 
Riihiniityntien liiken-
neympyrän kaakkois-
puolelle suunniteltujen 
liiketilojen kaavoitus 
etenee. Kaupunkisuun-
nittelulautakunta asetti 
kaavan nähtäville 2.10. 

Liikekeskukselle	 kaava	
mahdollistaisi	 kokoa	 runsaat	
1500	 neliötä.	 Lisäksi	 tontin	
eteläreunalle	 saisi	 rakentaa	
enimmillään	noin	700	neliötä	
pientaloja,	eli	käytännössä	ne-
lisen	omakotitaloa.

Liiketilojen	toteuttajasta	tai	
tulevasta	kaupasta	 ei	ole	vie-
lä	 tietoa.	 Siwan	 vetäydyttyä	
suunnittelusta	 Espoon	 kau-
punki	 linjasi,	 että	 ensin	 alue	
kaavoitetaan,	ja	vasta	sen	jäl-
keen	selvitetään	alueesta	kiin-
nostuneita.

Olettaisin	että	paikka	paik-
ka	 kiinnostaa	 kauppaketjuja	
ennemmin	 tai	 myöhemmin.	
Asukkaita	 on	 kävelymatkan	
päässä	 melko	 paljon,	 paikka	
on	 julkisen	 liikenteen	 solmu-
kohta,	ja	henkilöautollakin		on	
helppo	pistäytyä	kaupassa.	

Tony Hagerlund
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Kaavan valmisteluaineistoa on selostettu JOY-lehdessä 3/2012 si-
vuilla 12-13 ja lisäksi yhdistyksen mielipide sivun 21 alareunassa.
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Koululaiset	töissä
Satuitko tässä syksyllä nä-
kemään kauppassa asioi-
dessasi kovin nuoren näköi-
siä työntekijöitä?

Työelämään	 tutustuminen,	 eli	
TET,	 on	 pakollinen	 opetussuunni-
telman	 osa.	 Jokaiselle	 9-luokka-
laiselle	siis	on	tulossa	joskus	TET.	
Joissakin	 kouluissa	 esim.	 Viher-
laakson,	 myös	 8-luokalla	 on	 TET,	
mutta	silloin	se	ei	ole	kuin	pari	päi-
vää.

Minulla	 ja	 monella	 muulla	 oli	
TET-jakso	 lokakuun	 alussa.	 Moni	

9-luokkalainen	 hakeutuu	 kotinsa	
lähellä	 olevaan	 kouluun,	 päiväko-
tiin	tai	kauppaan,	myös	kirjasto	on	
suosittu	 paikka.	 Minä	 olin	 8-luo-
kalla	 tuttuni	 yrityksessä,	 kaverini	
Maria	oli	kirjastossa,	yksi	kaksikko	
isänsä	 ja	 kaverin	 isän	 yrityksessä,	
muutamat	olivat	kahvilassa	ja	eräs	
tyttö	 oli	 pizzeriassa,	 josta	 hän	 sai	
töitäkin.

Alle	15-vuotiaana	työaika	ei	saa	
olla	yli	7h,myös	yötöiden	teettämi-
nen	on	kiellettyä.	TET:tin	 takoitus	
on	 esitellä	 nuorille	 miten	 työssä	
käydään	 ja	 mitä	 siellä	 tehdään.	
TET-paikka	pitää	hakea	itse	ja	siitä	

on	 apua	 nuorille	 tulevaisuudessa-
kin,	kun	työpaikan	haku	ei	ole	ihan	
uutta.

Minun	 TET-paikkani	 Oh	 My	
Game	 on	 Myyrmannin	 ostoskes-
kuksessa.	 Se	 on	 pelikauppa	 jossa	
myydään	 käytettyjä	 videopelejä,	
retro-pelejä,	 MTG-kortteja,	 mi-
niatyyrejä	 ja	 niiden	 oheistuotteita.	
Kaupassa	järjestelin	MTG-kortteja,	
siivosin,	 järjestelin	 sekä	 puhdistin	
ja	 pakkailin	 videopelejä.	 Samaan	
aikaan	 OMG-kaupassa	 oli	 minun	
lisäskeni	3	muuta	TET:tiläistä.

Siru kotipalo

Jupperin	tietoliikenneyhteydet	
paranemassa

Uuteen	keskukseen	Pitkäjärven-
tien	 liikenneympyrän	 läheisyyteen	
on	asennettu	Elisan	ADSL-laitteet.	

Tammipääntien	 alle	 on	 vedetty	
kaapelit	ja	parhaillaan	valmistellaan	
kytkentäkaappeja	yliheittoon.	Kiin-
teistöjen	 nykyään	 Hämeenkylän	
keskukseen	 menevät	 linjat	 tullaan	
kytkemään	uuteen	keskukseen.		

Viikolla	45	siirretään	Tammipään	
tien	alkupään	liittymät.	Peltorinteen	
kaapin	 työ	 tehdään	 viikolla	 47	 ja	
Tammipääntien	 viimeinen	 kaappi	
Tammipään	 risteyksessä	 kytketään	
viikolla	49.

Lyhenevät	keskusjohdot	mahdol-
listavat	ADSL-liittymien	nopeuksi-
en	noston	Elisan	asiakkaille	–	kun	

ennen	 käytännön	 maksiminopeus	
on	 ollut	 	 8M/1M,	 jatkossa	 tarjolla	
on	24M/1M	 liittymä.	Soneran	 liit-
tymän	käyttäjille	tilanne	ei	ole	vielä	
muuttumassa	 paremmaksi.	 Sonera	
tuo	omat	 laitteensa	Pitkäjärventien	
keskukseen	joskus	myöhemmin.	

Pekka Puomio

Lauantai-iltana 23. elo-
kuuta Pitkäjärveltä kuului 
laukauksia, jotka herättivät 
kuulijoissaan mielenkiin-
non siihen, saako Pitkäjär-
vellä metsästää? 

Metsästyslainsäädäntömme	 mu-
kaan	 metsästysoikeus	 kuuluu	 alu-
een	 omistajalle	 ja	 hän	 voi	 päättää	
sen	käyttämisestä.	Alueen	(vesi-	tai	

maa-alue,	 tai	 molempia)	 omistaja	
voi	itse	metsästää,	tai	olla	metsästä-
mättä	omistamallaan	alueella.	Hän	
voi	 myös	 antaa	 metsästyslupia	 tai	
vuokrata	metsästysoikeuden	toisel-
le	osapuolelle,	 joka	yleisimmin	on	
paikallinen	 metsästysyhdistys	 eli	
metsästysseura.

Vanhakartanon	 kalastuskunta	
huolehtii	 Pitkäjärven	 kalastosta	 ja	
kalastuksesta,	joten	he	eivät	ole	an-
taneet	metsästyslupia	kenellekään.

Espoon-Kauniaisten	 riistanhoi-

toyhdistyksen	 toiminnanohjaajalta	
saamieni	 tietojen	 mukaan	 rannalla	
ja	 vesialueella	 on	 sellaisia	 alueita,	
joilla	 hyvinkin	 voidaan	 metsästää	
vesilintuja.	 	 Linnuston	 suojele-
miseksi	 järven	 ympäristössä	 met-
sästetään	 myös	 pienpetoja,	 kuten	
supikoiria,	 minkkejä	 ja	 kettuja.	
Pitkäjärven	 ympäristössä	 toimivia	
metsästysseuroja	ovat	Espoon	Erä-
miehet	ry.	ja	Snettans-Bodom	Jakt-
förening.

Juha-Pekka Ripatti

Pitkäjärvellä	metsästetään?
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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

Kirjailijailta 
Laaksolahden kirjastossa 

maanantaina 17.11.2014 klo 18.00 
 

kirjailija, toimittaja 

Minna  
Lindgren 

  
 
Minna Lindgren kertoo työstään ja 
uusimmista kirjoistaan Kuolema 
Ehtoolehdossa (2013), Ehtoolehdon 
pakolaiset (2014) ja Sinfoniaanisin 
terveisin - kirjekurssi klassisen musiikin 
maailmaan (2014). 
 
Tervetuloa! Kahvitarjoilu. 
 

Laaksolahden kirjaston ystävät ry  
Laaksolahden kirjasto 
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Jupperin	Omakotiyhdistys	ry:n	
toimintasuunnitelma	
vuodelle	2015

Yleistä 

Jupperin	 Omakotiyhdistys	 vai-
kuttaa	toiminnallaan	hyvän	elinym-
päristön	luomiseksi	alueen	asukkail-
le.	Yhdistyksen	60.	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.

Yhdistyksen 60 v. -juhlat

Jupperin	Omakotiyhdistys	ry.	on	
perustettu	 11.9.1955,	 joten	 vuosi	
2015	on	yhdistyksen	60.	 toiminta-
vuosi.	 Yhdistys	 järjestää	 kaikille	
jupperilaisille	 avoimet	 syntymä-
päiväjuhlat	 Sellosalissa	 lauantaina	
12.9.2015.	 Juhlat	 huipentuvat	 il-
lalliseen	 Hämeenkylän	 kartanossa.	
Tähän	 tilaisuuteen	 mahtuu	 rajalli-
nen	määrä	henkilöitä,	 ja	 illallisille	
osallistuminen	 edellyttää	 illallis-
kortin	lunastamista.		

Tiedotustoiminta

Yhdistyksen	 tiedotuskanavina	
toimivat	 jäsenlehti	 JOY,	 kotisivut	
www.jupperi.fi,	 Facebook	 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	ja	Facebookissa	tie-
dotetaan	 ajankohtaisista	 asioista	
sekä	 jaetaan	 tietoa	 yhdistyksestä	
ja	sen	 toiminnasta.	Tiedottamiseen	
käytetään	 myös	 yhdistyksen	 viit-
tä	 ilmoitustaulua,	 jotka	 sijaitsevat	
Tammenterhon	pihassa,	Rantapuis-
tossa,	 Jupperinmetsän	 ja	 Riihinii-
tyntien	risteyksessä,	Riihiniityntien	
ja	 Palomäenportin	 risteyksessä	 ja	
Laaksolahtitalon	 kohdalla	 Laakso-
lahdentiellä.

Ympäristöasiat

Seurataan	 alueen	 maankäyttöä,	
kaavoitusta	ja	suunnittelua.	Otetaan	
kantaa	 ajankohtaisiin	 asioihin,	 tar-
vittaessa	 yhdessä	 naapuriyhdistys-
ten	kanssa.	

Seurataan	 uudis-	 tai	 kunnostus-
hankkeiden	 toteutumista;	 Juppe-
rinlaidan	 kehittäminen	 sekä	 katu-
suunnitelmat	 Kaivostie-Kalliotie,	
Laaksolahdentie,	 Jupperinmetsätie	
ja	Rantatie-Rantakulma.	

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	 perinneseura	
ry:een.	Alueen	nykytilasta	kerätään	
tietoa	muun	muassa	valokuvin.	Jat-
ketaan	työtä	yhdistyksen	kotisivuil-
la	olevan	digikuva-arkiston	täyden-
tämiseksi.

Virkistys- ja 
harrastustoiminta

Järjestetään	 mahdollisuuksien	
mukaan	 erilaisia	 retkiä	 ja	 tapahtu-
mia.	Tapahtumavuosi	alkaa	perhei-
den	 yhteisellä	 talvitapahtumalla.	
Keväällä	järjestetään	siivoustalkoot	
ja	Tammenterhon	pihalla	 jatketaan	
kasvienvaihtotapahtumaa.	 Mah-
dollisuuksien	 mukaan	 järjestetään	
syksyllä	 ulkomaanmatka.	 Talvella	
pelataan	 lentopalloa	 ja	 jumpataan	
Jupperin	 koululla.	 Vuoden	 viimei-
nen	 tapahtuma	on	Jupperin	Joulun	
avaus	Tammenterholla.

Sukututkimus-	 ja	 seniorikerho-
toimintaa	jatketaan	Tammenterhos-
sa.	Muita	kerhoja	perustetaan,	mi-
käli	kiinnostuneita	vetäjiä	löytyy.
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Jupperin Omakotiyhdistys ry:n
sääntömääräinen syyskokous pidetään
Laaksolahtilaossa (Ylänkötie 16)
keskiviikkona 19.11.2014 alkaen kello 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	2015	toimintasuunnitelmaksi,
5.	käsitellään	johtokunnan	esitys	vuoden	2015	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	2015,
7.	valitaan	erovuoroisten	(Kai	Haapamäki,	Silve	Sahlan	ja	Kimmo	Sierimo)	tilalle	uudet	johtokunnan	

jäsenet	kaudelle	2015	–	2017	 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

Tammenterho

Tammenterho	 on	 yhdistyksen	
toiminnan	keskuspaikka.	Siellä	jär-
jestetään	johtokunnan,	toimikuntien	
ja	kerhojen	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
Jupperin Omakotiyhdistys ry.
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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

Jupperin	Omakotiyhdistys	ry.

Influenssarokotukset	2014-2015
Terveysasemilta saa influenssarokotuksen 17.-28.2014 ilman ajanvarausta 
seuraavasti:

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

Influenssarokotus on maksuton seuraaviin ryhmiin kuuluville:  raskaana ole-
vat naiset, 6–35 kuukauden ikäiset lapset, 65 vuotta täyttäneet, sairautensa 
tai hoitonsa vuoksi riskiryhmiin kuuluvat, vakavalle influenssalle alttiiden 
henkilöiden lähipiiri, varusmiespalvelukseen tai vapaaehtoiseen asepalve-
lukseen astuvat sekä sosiaali- ja terveysalan henkilöstö. Muut voivat pyytää 
rokotereseptin terveysasemalta ja noutaa rokotteen apteekista.
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Marraskuu

su	 9.11.	 JOY	4/2014	ilmestyy
ti	 11.11.	 Johtokunnan	kokous	
ke	 12.11.	 sukutukimuskerho
ti	 18.11.	 juhlatoimikunta	klo	19
ti	 18.11.	 T	&	P	klo	20
ke	 19.11.	 syyskokous
to		 20.11.	 seniorikerho
pe	 21.11.	 tapahtumatoimikunta
ke	 26.11.	 sukutukimuskerho
su	 30.11.	 Jouluvalojen	sytytys

Joulukuu

ti	 9.12.	 Johtokunnan	kokous	
ke	 10.12.	 sukutukimuskerho
to		 18.12.	 seniorikerho

Tammikuu

ke	 7.1	 sukutukimuskerho
ma	 12.1.	 T	&	P
ti	 13.1.	 Johtokunnan	kokous
to		 15.1.	 seniorikerho
ti	 20.1.	 T	&	P
ke	 21.1.	 sukutukimuskerho

Helmikuu

ke	 4.2.	 sukutukimuskerho
la	 7.2.	 teatterimatka	(s10)
su	 8.2.	 JOY	1/2015	ilmestyy
ti	 10.2.	 Johtokunnan	kokous
ke	 18.2.	 sukutukimuskerho
to		 19.2.	 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	 tarvittaessa	
parittomien	viikkojen	keskiviikkoisin	klo	18.

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

Jupperin Omakotiyhdistys ry:n
sääntömääräinen syyskokous pidetään
Laaksolahtilaossa (Ylänkötie 16)
keskiviikkona 19.11.2014 alkaen kello 19.00

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


