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Liity jäseneksi omakotiyhdistykseen
Liittymällä Jupperin Omakotiyhdistyksen jäseneksi voit osallistua yhdistyksen kokouksiin ja pääset mukaan yhdistyksen jäsenilleen varaamille retkille.
Varsinaisen jäsenen jäsenyyttä (äänioikeus yhdistyksen kokouksissa)
voi hakea jupperilainen kiinteistön tai asuinhuoneiston osakkeenomistaja maksalla 30 € liittymismaksun yhdistyksen tilille Nordea IBAN FI26
2213 1800 0179 79. Perhejäseneksi (ei äänioikeutta) voidaan hyväksyä
varsinaisen jäsenen samassa taloudessa asuva perheenjäsen, jolloin
liittymismaksu on 20 €. Henkilöjäseneksi (ei äänioikeutta) voidaan hyväksyä Jupperin alueella asuva henkilö, jolloin liittymismaksu on 20 €.
Tilillepanomaksun tiedotuskohtaan on merkittävä selvästi, mitä jäsenyyttä hakee, nimi, osoite, tontin numero ja mielellään myös puhelinnumero ja sähköpostiosoite. Johtokunta käsittelee jäsenhakemuksen
seuraavassa kokouksessaan. Vuosittaista jäsenmaksua ei tänä vuonna
ole.

Seuraava lehti 1/2018
ilmestyy 11.2.2018

Kannen kuva:
Jupperinranta
Minna Kähtävä

Lisätietoja www. jupperi.fi

Kiinteistöveron nousu pakottaa
toimenpiteisiin?
P

ääkirjoituksen alkuosa on tiivistelmä omakotiyhdistyksen pitkäaikaisen taloudenhoitaja Seppo Räisäsen
kirjoittamasta artikkelista ”Tonttikaupat”, joka on julkaistu Jupperin Omakotiyhdistys ry:n kustantamassa kirjassa
Jupperi, furiiritilasta pientaloalueeksi (Gummerus Kirjapaino Oy, 1995).
Jupperin kehittyminen pientaloalueeksi alkoi vuonna 1936, jolloin Jupperin alueelle laadittiin tontitussuunnitelma A/B Juppergård –yhtiön uusien omistajien myymille
maa-alueille. Myyntiin tulleet tontit menivät hyvin kaupaksi ja vuoden 1938 loppuun mennessä myymättä olivat vain
Palomäentien perillä sijaitsevat kallioiset ja karut, asumiseen ja viljelyyn kelpaamattomat tontit.
A/B Juppergårdin uudet omistajat halusivat päästä
jakamaan osakeyhtiön varallisuuden ja he ehdottivat jäljellä olevien tonttien ostamista perustettavan huvilayhdistyksen lukuun. Näin tapahtuikin, ja 16.8.1939 siirtyi 2,1170
hehtaarin maa-alue Jupperin huvilayhdyskunnan tilustieosakkaille kokonaishintaan 21.170 markkaa 10 vuoden
maksuajalla.
Jupperin Omakotiyhdistys ry. perustettiin 11.9.1955
ja seuraavassa kuussa päätettiin alueella olevien yhteisten tonttien, rakennelmien ja kassojen siirtämisestä yhdistyksen hallintaan. Tiekunnan vuosikokouspöytäkirjassa
26.8.1956 päätettiin luovuttaa tiehoitokunnan hallinnassa
olleet kaksi tonttia Jupperin Omakotiyhdistys ry:lle.
Keskustelu tonttien myymisestä käynnistyi vuonna
1967 ja vuonna 1970 tehtiin päätös toisen tontin myymisestä. Äärimmäisen sekavan, riitaisan ja kolme vuotta kestäneen kaupanteon sinetöi lopulta Espoon kihlakunnanoikeuden tekemä ratkaisu vuonna 1973. Omakotiyhdistys on
sijoittanut tästä kaupasta saadut varat osakkeisiin ja rahastoihin, joiden vuosittaisilla tuotoilla rahoitetaan omako-

tiyhdistyksen monipuolista toimintaa Jupperin ja jupperilaisten hyväksi.
Omakotiyhdistys omistaa edelleen toisen edellä mainituista kiinteistöistä, jonka pinta-ala on 9.020 m2. Tämä
maa-alue koostuu rakennusoikeudellisesta tontista (3.392
m2), lähivirkistysalueeksi varatusta alueesta (5.585 m2) ja
katualueesta (43 m2).
Jupperin Omakotiyhdistys, joka on yleishyödyllistä
toimintaa harjoittava yhdistys, maksaa korotettua kiinteistöveroa kyseisestä rakentamattomasta kiinteistöstä asemakaava-alueella. Vuonna 2006 kiinteistöveron suuruus oli
2.254 euroa ja tänä vuonna kiinteistövero nousi viime vuodesta 30 prosenttia ollen nyt 9.473 euroa. Yhdistyksen kaikista kuluista kiinteistöveron osuus on 20 – 25 prosenttia
ja se alkaa jo vaikuttaa yhdistyksen toiminnan laajuuteen.
Omakotiyhdistys on maksanut 12 vuoden aikana
kiinteistöveroa 59.339 euroa ja kiinteistövero on noussut
tuona aikana 320 prosenttia. Syyskuussa Suomen hallitus
esitti yleisen kiinteistöveroprosentin alarajan korottamista
0,93 prosentista 1,03 prosenttiin vuonna 2018. Lokakuun
puolivälissä hallituspuolueet päättivät kuitenkin perua
kiinteistöveron korotuksen. On erittäin todennäköistä,
että yleinen kiinteistövero tulee kuitenkin jatkamaan nousuaan myös tulevaisuudessa. Onko omakotiyhdistyksellä
varaa maksaa seuraavan 10 vuoden aikana kiinteistöveroa
mahdollisesti yli 100.000 euroa?
Tulisiko tälle asialle tehdä jotakin?

JUHA-PEKKA RIPATTI
päätoimittaja

Jupperin Omakotiyhdistyksen jäsenlehti
JOY ilmestyy neljä kertaa vuodessa ja jaetaan Espoon Jupperin omakotialueelle. Lehteä julkaistaan myös yhdistyksen
kotisivuilla: www.jupperi.fi. Painos 1000 kpl. Painopaikka Forssa Print Oy. 41. vuosikerta. ISSN 1238-3198
Toimitus: Päätoimittaja Juha-Pekka Ripatti, juha-pekka@jpripatti.net, 0400 463 941 Toimitussihteeri Minna Helkiö,
helkiominna@gmail.com, 040 824 4349 Taitto Seija Kotipalo, seija@kotipalo.fi, 040 504 5934
Muu toimitus: Silve Sahlan, Lea Ala-Peijari, Eeva-Riitta Puomio, Anneli Liimatainen, Maija Karppinen, Kai Haapamäki,
Pekka Puomio, Kimmo Sierimo, Matti Riitoja ja Urpo Kotipalo.
Toimituksen sähköposti: toimitus@jupperi.fi
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Pitkäjärven vedenpinta korkealla

Jupperin koulun 5.-luokkalaiset
kutoivat Suomi 100 -maton

L

Keväällä kasattiin kangaspuut Jupperiin Kotipaloille.
Hetihän alkoi neuvottelu koulun käsityöopettajan Hanna
Leimion kanssa matonteosta.
Syyskuussa päästiin asiaan. Oppilaat saapuivat polkupyörillä puolen luokan ryhmissä Peltotielle ja pareittain
oppilaat pääsivät kangaspuille paukuttamaan sinisiä ja valkoisia kuiteita Suomi 100 matoksi. Jupperin koulun koulu-

okakuun alussa satoi runsaasti. Nuuksiossa sademääräksi mitattiin 126,6 millimetriä, mikä on kyseisen ajankohdan Uudenmaan ennätys vuoden 1960 alusta lukien.
Keskimäärin koko lokakuun sademäärä on
ollut 55–60 millimetriä.
Runsaat sateet saivat järvet ja joet tulvimaan. Espoonjoen vesi nousi 1,2 metriä
tehden Kirkkojärvestä uudelleen järven ja
nostaen veden Turun moottoritielle. Toinen
Helsinkiin, ja toinen Turkuun menevistä kaistoista jouduttiin sulkemaan.
Pitkäjärven vesikin on noussut lähelle
aikaisempia tulvahuippuja. Jupperinrannan
uimalaiturille ei pääse kuivin jaloin ja Surffirannassa on suuri määrä soutuveneitä, jotka tarvitsevat nopeasti omistajiensa huolenpitoa.

mummi Irmeli Perttula (kangaspuiden omistaja) oli ohjeistamassa maton teossa ja kyllähän siinä ohjeita tarvittiin
– monikaan ei ollut nähnyt maton tekoa, saati tehnyt itse
aikaisemmin. Toisessa huoneessa oli muitakin pieniä kudontavälineitä kokeiltavaksi ja pääsivät oppilaat syömään
välipalaakin. Oli mukava katsella kuinka innostuneita lapset olivat kokeilemaan uutta . Ja saivathan he koululle uuden itsetehdyn maton!

TEKSTI JA KUVAT: JUHA-PEKKA RIPATTI

TEKSTI JA KUVAT: SEIJA KOTIPALO

Uusi yrittäjä Jupperiin

Peruskorjauksen sijaan
Jupperiin tulossa
siirtokelpoinen päiväkoti

Laaksolahden ostoskeskuksessa, osoitteessa
Laaksolahdentie 41 on aloittanut uusi yrittäjä,
parturi-kampaamo Hair Combo. Toimitus toivottaa uudet yrittäjät Iidan ja Joannan tervetulleiksi.

Jupperin päiväkodin peruskorjauksesta aiotaan luopua. Sen korvaajaksi kaavaillaan siirtokelpoista päiväkotia, joka rakennettaisiin osoitteeseen Kuusinevantien 16.
1968 valmistuneen päiväkodin korjauksesta halutaan luopua, sillä päiväkodin korjauksen ja laajennuksen
ei uskota olevan kustannustehokasta. Uuteen päiväkotiin
tulisi kuusi ryhmää 126 lapselle ja alueelle saataisiin 66
uutta varhaiskasvatuspaikkaa.
Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta päättää siirtokelpoisen päiväkodin tarveselvityksen hyväksymisestä
kokouksessaan keskiviikkona.

Kerro juttuvinkki
Luontohavainto, hauska sattumus, kiinnostava tapahtuma? Onko sinulla mielessäsi aihe, josta kannattaisi kertoa JOY-lehden lukijoille? Otitko valokuvan, joka kertoo pienen tai isomman tarinan
Jupperista? Vinkkaa siitä toimitukselle: toimitus@
jupperi.fi

LÄNSIVÄYLÄ 21.10.2017
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Uusiutuvan energian tulevaisuudennäkymiä
Laaksolahden kirjastossa kuultiin mielenkiintoisia asioita uusiutuvasta energiasta, kun tuotantojohtaja Tero Saarno St1:ltä kertoi Laaksolahden Kirjaston Ystävien tilaisuudessa uusiutuvan
energian kehittämishankkeista. Hankkeista yksi
on Espoon Otaniemessä käynnissä oleva geoterminen Deep Heat -lämpölaitospilotti.

laitos Göteborgin-jalostamon yhteydessä Ruotsissa. Kajaanissa on valmistumassa sahanpurusta bioetanolia valmistava laitos vuoden lopulla, laatuaan ensimmäinen maailmassa. Etanolin lisäksi laitos tuottaa mm. biotärpättiä ja
jäljelle jäävä ligniinikakku poltetaan kaukolämpölaitoksella.
St1 on myös tuulivoiman johtava toimija Suomessa
ja tuottaa kolmanneksen Suomen tuulivoimasta.
St1 Deep Heat -pilottiprojektin tavoitteena on rakentaa Suomen ensimmäinen geotermisellä energialla toimiva teollisen mittakaavan lämpölaitos Otaniemeen. Käynnissä on 7 km syvyisen reiän poraaminen. Tällä hetkellä on
edetty 5,2 km syvyyteen. Tavoitesyvyydessä maan lämpötila on 115 astetta. Laitos on tarkoitus ottaa käyttöön syksyllä 2018.
St1 tarjoaa maalämpöä myös perinteisillä maalämpökaivoilla kiinteistöille ja aluelämpöverkkojen kautta. Esimerkiksi 4-5 kerrostaloa voi hankkia lämmön yhteisistä kaivoista. Laitteet voi ostaa myös energiamaksulla, jolloin talo
maksaa vain energiasta ja St1 omistaa laitteet sovitun ajan.
Uusimmat St1:n suunnitelmat kohdistuvat hiilinielujen rakentamiseen. Tero Saarno kertoi, että Saharan aavikkoja voidaan muuttaa keinokastelun avulla jättimäisiksi
hiilinieluiksi, joihin ilmastonmuutosta aiheuttavaa hiilidioksidia sidotaan. St1 on käynyt neuvotteluita 5000 ha kokoisen eucalyptusmetsän istuttamisesta Marokkoon. Eucalyptus kasvaa nopeasti ja käyttää vähän vettä. Kasteluvettä
valmistettaisiin aurinkoenergian avulla yhdyskuntajätevedestä ja merivedestä.
Jokainen meistä voi vaikuttaa ilmastonmuutokseen
omalta osaltaan. Yksinkertaiset tavat ovat harkitsevainen
energian käyttö arjessa: ajetaanko turhia reissuja, mikä
on sisälämpötila, paljonko valoja pidetään kotona päällä.
Myös kodin lämmitystavan vaihto esim. maalämpöön on
ilmastoteko.

Kehittyvien maiden väestönkasvu ja elintason nousu
johtavat väistämättä lisääntyvään energiankysyntää maailmalla, ilmakehän hiilidioksidipitoisuuden nousuun ja sitä
kautta ilmaston lämpenemiseen. Kehittyvien maiden naisten koulutukseen satsaaminen ja naisten aseman parantaminen on tehokkain keino vaikuttaa globaaliin ilmastonmuutokseen, korosti Saarno.
Saarno kertoi, että suurimmat ongelmat energiasektorilla ovat öljyn tislauskäyrän problematiikka, joka ei käytännössä ratkea muuta kuin syöttämällä jalostamoille bioraakaöljyä. Tuuli- ja aurinkoenergian tuotannon haaste on
sähkön varastointi isossa mittakaavassa. Nykyisellä akkuteknologialla se ei ole vielä kannattavaa.
St1 on pohjoismaissa toimiva polttonesteiden jalostaja ja jakelija sekä uusiutuvan energian edelläkävijäyhtiö.
Yhtiön visio on olla johtava hiilidioksidihyvän energian valmistaja ja myyjä. St1:n strategiassa liikenteen polttoaineita
tehdään uusiutuvista lähteistä, sähköä tuulesta ja lämpöä
maasta. St1 yhtiönä tekee rahaa fossiilisella bisneksellä ja
investoi sen uusiutuvan energian kehittämiseen yllä mainittujen ongelmien ratkaisemiseksi. Polku on pitkä ja mutkikas mutta sitä on lähdettävä kulkemaan tänään, totesi
Tero Saarno.
St1 tuottaa uusiutuvista lähteistä liikenteen polttoaineita. Yhtiöllä on viisi elintarviketeollisuuden jätteitä bioetanoliksi jalostavaa tuotantolaitosta Suomessa ja yksi
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TEKSTI : EEVA-RIITTA PUOMIO
KUVAT: PEKKA PUOMIO

Jupperista kotoisin oleva Tero Saarno St1:ltä kertoi energiaillassa Otaniemeen porattavasta 7 km syvyisestä reiästä. Tällä
hetkellä on edetty 5,2 km syvyyteen.
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Teatterista energiaa elämään

leista ei löytynyt, joten siinä vaiheessa, kun porukkaa oli kasassa riittävästi, päätettiin lopulta perustaa kokonaan uusi teatteri. Ryhmälle saatiin myös
vetäjä, sillä yksi ilmoittautuneista oli Anne Pervala,
jolla on vuosien kokemus teatteritoiminnasta.
Ryhmän nimeksi tuli Perheteatteri Juvela.

Reilu vuosi sitten virisi alueemme Facebookryhmässä keskustelu oman teatteriryhmän
perustamisesta. Nopeasti joukko kiinnostuneita
löysi toisensa ja syntyi Perheteatteri Juvela. Ensimmäinen produktio, Lavakylän vuosi, esitetään
19. marraskuuta.

Oma näytelmä tehty alusta alkaen

kuussa 2016. Jupperin, Veinin ja Laaksolahden yhteisessä
Ju-Ve-La -Facebook-ryhmässä jaettiin tiedote koskien yhdistyslain muuttumista. Toimimattomia yhdistyksiä oltiin
poistamassa rekisteristä, elleivät ne ilmoittaisi Patentti- ja
rekisterihallitukselle toimintansa jatkumisesta. Lakkautuksen alla oli useita yhdistyksiä myös Jupperista ja Laaksolahdesta.
Yksi tällainen oli Laaksolahden kesäteatteri – Dalsviks
sommarteatern ry.
Tästä syntyi ajatus.
”Laaksolahden kesäteatteri! Se pitää saada toimintaan uudelleen!” ehdotti Anu Sipilä Facebookissa. Hän ilmoittautui itse heti mukaan. Iltaan mennessä kasassa oli
muitakin kiinnostuneita.
Anu alkoi etsiä tietoa Laaksolahden kesäteatterin toiminnasta ja vanhoista vastuuhenkilöistä. Samalla hän jatkoi uusien kiinnostuneiden kartoittamista Facebookissa.
Asia herättikin paljon keskustelua. Monet ilahtuivat ajatuksesta ja lupasivat tulla katsomaan esitystä, vaikka eivät itse
teatteritoimintaan pääsisi mukaan.
Tietoa vanhasta kesäteatterista tai siinä mukana ol-

J

os saisit olla mikä tahansa hahmo, niin mikä olisit? Olisitko mielikuvitusolento vai ihminen? Aikuinen vai lapsi?
Missä asuisit? Mitä tekisit? Mitä haluaisit tehdä? Olisiko sinulla kenties joku salaisuus?
Tästä lähti liikkeelle Perheteatteri Juvelan näytelmän
suunnittelu. Jokainen loi itselleen oman hahmon. Sitten
mietittiin, miten ne linkittyisivät toisiinsa.
Oltiin syksyssä 2016. Ryhmä teatterista innostuneita
jupperilaisia ja lähialueiden asukkaita oli alkanut kokoontua säännöllisesti suunnittelemaan omaa näytelmää. Suurimmalla osalla oli vain vähän tai ei ollenkaan aikaisempaa
kokemusta näyttelemisestä.
Sysäys teatteritoiminnan perustamiseen tuli elo-

Improvisaatioharjoituksissa jokainen esittelee oman hahmonsa.
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Teatteriryhmä on nyt vuoden ajan kokoontunut Jupperissa joka tiistai. Tällä hetkellä mukana
ovat Anun ja Annen lisäksi Seija Kotipalo, Minna
Malmi, Elina Rantakallio, Jaana Teräslahti sekä
seitsemänvuotiaat Venla ja Vilma.
Ryhmän ensimmäinen produktio on kohta
valmis. Esityksen päivämäärä on lyöty lukkoon ja
Laaksolahden monitoimitalo varattu.
Näytelmä on alusta alkaen itse tehty. Jokainen on rakentanut oman hahmonsa, jolle on sekä
yksin että yhdessä mietitty puvustusta ja rekvisiittaa. Kaikki ovat osallistuneet myös käsikirjoituksen
tekemiseen. Anne on tehnyt tarinan rungon ja työstänyt harjoituksissa tulleiden ehdotusten pohjalta
tekstiä joka kerta eteenpäin. Nyt käsikirjoitus on lopullinen.
Tyypillisesti ryhmän kokoontumiset etenevät
siten, että aluksi lämmitellään ja otetaan Annen johdolla ilmaisuharjoituksia ja improvisaatiota. Sitten
harjoitellaan kohtauksia ja käydään läpi rekvisiittaa
ja käytännön asioita.
”Keväällä keskityimme hahmoihin ja tekstin tuottamiseen. Nyt harjoittelemme kohtauksia
yksi kerrallaan. On tärkeää, että näyttelemiseen tulee rauhaa ja aikaa reagoida toisen ihmisen tekemiseen”, kertoo Anne.
Ryhmän jäsenet kertovat, että harrastelijateatteri on tarjonnut heille matalan kynnyksen mahdollisuuden kokeilla teatteria. Porukassa on voinut
viritellä omia salaisia taitoja ja harjoitella esiintymistä rennossa ilmapiirissä.
”Olennaista on ollut yhdessä tekeminen. Aluksi ujostelimme aika paljon, mutta pian uskalsimme
luottaa toisiimme. Teatterikerhossa on hyvä tunnelma”, summaa Anu.
Teatteriharrastus on paljon muutakin kuin
näyttelemistä. Monet ovat päässeet hyödyntämään
myös kädentaitojaan ja tehneet itse vaatteita, asusteita ja rekvisiittaa. Seitsemänvuotiaat tytöt puolestaan harrastavat tanssia ja pääsevät nytkin tanssimaan. Näytelmää varten on tehty myös musiikkia.
Siitä on vastannut Annen puoliso Tomi Pervala.
Mutta mistä näytelmä oikein kertoo?
Näytelmän nimi on Lavakylän vuosi. Se kertoo
kyläläisistä, ystävyydestä ja perhesuhteista. Siinä todellisuus ja satumaailma kohtaavat.
Miten? Se selviää 19. marraskuuta.

Perheteatteri Juvelan näytelmä Lavakylän vuosi esitetään Laaksolahden monitoimitalolla sunnuntaina 19.11.2017 klo 17.
Osoite Lähdepurontie 2. Liput ovelta 2 euroa. Suositusikäraja viisi
vuotta.
Ennen esitystä on tarjolla buffetti klo 16 alkaen. Buffetin järjestää Jupperin koulun 5B-luokka. Tuotto menee luokan leirikoulurahastoon.
Teatteriryhmään otetaan uusia jäseniä tammikuun alussa. Tervetuloa
mukaan teatteritoimintaan!
Tiedustelut: atelkki@welho.com

Tällä palstalla kerromme jupperilaisten harrastuksista.

TEKSTI JA KUVAT: MINNA HELKIÖ
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Huippuhauska Oktoberfest ylitti kaikki odotukset
Jupperin omakotiyhdistyksen perinteiset Römppäjäiset eli sadonkorjuujuhlat vietettiin 23.9.2017 Bygårdissa Hämeenkylässä. Teemana oli tänä vuonna Oktoberfest.

Yli puolet juhlijoista oli sonnustautunut toinen toistaan upeampiin teema-asuihin, joista parhaaksi äänestettiin JOY-lehden
taittajana toimivan Seija Kotipalon viimeistelty kokonaisuus.

Ruokapöydän antimet saivat runsaasti kehuja ja Johannes Niskasen luotsaama Nokiset-yhtye oli yliveto sausafoneineen. Parketilla
oli koko illan vilskettä, ja Tiputanssi sai riemun kattoon. Suomi 100
-vuotta kunnioitettiin letkajenkalla. Väliaikaohjelmana oli haastava BierPong-kisa, jossa pingispalloja pompoteltiin olutlaseihin. Arvuuteltiin kuinka monta tölkkiä lymysi suuressa oluttuopissa ja yritettiin osua pulloon 50 sentin kolikoilla. Parhaat tietysti palkittiin.
Illan päätteeksi tilataksi palautti juhlaväen turvallisesti takaisin kotikonnuille.
Suurkiitos kaikille mukana olleille iloisille jupperilaisille!
TEKSTI: SAILA SALONEN
KUVAT: PEKKA PUOMIO

JOY 4 / 2017

10

11

JOY 4 / 2017

KIRJASTOLLA TAPAHTUU
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Miten uutiset syntyvät

Istumapaikat Laaksolahden kirjastossa olivat
loppua, kun uutisankkuri ja kirjailija Keijo Leppänen kertoi tv-uutisten tekemisestä, siitä mitä
kulissien takana tapahtuu ja kommentoi livenä
Seitsemän Uutisia. Tilaisuuden avannut Laaksolahden Kirjaston Ystävien puheenjohtaja Esko
Uotila totesi, että kirjastoja kehitetään Espoossa
kaupunkilaisten yhteisiksi olohuoneiksi. Kyseisenä syyskuun iltana lähikirjastomme sitä olikin,
kun yhdessä istuimme katsomassa tv-uutisia.

K

eijo Leppänen on pitkän linjan media-ammattilainen.
Hänellä on kokemusta toimittajana lehdissä ja TV:ssä.
MTV3:lla Leppänen on työskennellyt jo 20 vuotta. Ensimmäiset Kymmenen Uutiset lähetettiin vuonna 1981. Kun
silloinen uutisankkuri Kaj Linden jäi eläkkeelle vuonna
1996, Keijo Leppästä pyydettiin jatkamaan hänen tilallaan.
Leppänen naurahti, että valintaan vaikutti sopiva ikä ja hyvät vaatteet.
Päivän uutislähetyksen valmistelu alkaa klo 11 suunnittelukokouksella, jossa kerätään listaa uutisoitavista tapahtumista. Mukaan ei oteta iltapäivälehtien sensaatioha-
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ole enää kiinteitä aluetoimituksia vaan uutistoiminta keskittyy Helsinkiin. Uutisointi on yhä enemmän reaaliaikaista.
Vaikka netti on noussut merkittäväksi tiedonvälityskanavaksi, se ei ole kuitenkaan uhannut tv-uutisia, jotka koetaan edelleen luotettaviksi tiedon lähteeksi. MTV3:n uutisten katsojamäärät ovat nykyään 500 000 - 700 000. MTV3:n
uutistoimituksen vahvuus on ketteryys.
Myös toimittajan työ on muuttunut. Nykyisin kännykkäkamera on väline, jolla toimittaja hankkii itse kuvamateriaalia. Toimittajan työmäärän kasvaessa taustojen
selvittämiseen jää aiempaa vähemmän aikaa. Ovatko virhemahdollisuudet kasvaneet, pohtii Leppänen. Taustoittavalle, syventävälle journalismille on kuitenkin tilaus. Tieto saattaa olla puutteellista, mutta ei niinkään virheellistä.
Yleensä tiedot tarkistetaan kahdesta toisistaan riippumattomasta lähteestä. Poliisin antama tieto käytetään sellaisenaan.
Yksi Leppäsen mieleenpainuvimpia uutisointeja oli
presidentti Mauno Koiviston kuolema. Presidentin kuolinpäivänä klo 19 saatiin tieto, että Koivisto on sairaalahoidossa. Klo 22 presidentin kansia ilmoitti Koiviston kuolleen.
Uutinen tuli sinä iltana ankkurina toimineelle Leppäselle
kesken lähetyksen klo 22:12, jolloin aikaa uutisen julkistamiseen oli enää muutama minuutti. Koska presidentin vakava terveydentilan oli ollut jo tiedossa, uutislähetyksen
jälkeen, ennen Tulosruudun alkua oli etukäteen laadittu
muistokirjoitus valmiina luettavaksi.

kuista uutisointia.
Studiovieraan etsintä on osa ankkurin työtä. Poliitikkoja on helppo saada vierailemaan uutislähetykseen, kertoi Leppänen. Muiden asiantuntijoiden löytäminen ja houkutteleminen mukaan lähetykseen lyhyellä varoitusajalla
onkin vaikeampi tehtävä. Asiantuntijoille ei makseta korvausta; esimerkiksi yliopiston asiantuntijoille esiintyminen
uutisissa on osa työtä. Poliitikkojen kanssa ei käydä lähetyksessä esitettäviä kysymyksiä etukäteen läpi, mutta asiantuntijat saavat kysymykset nähtäväksi ennen uutislähetystä. Koska aikaa on vähän, studiovieraan tulee vastata
yhdellä lauseella kysymykseen ja esittää lyhyet perustelut.
Studiossa on uutisankkureiden lisäksi neljä robottikameraa. Juonnot on sovittu etukäteen. Valmistautuminen
lähetykseen meikkauksineen kestää Leppäseltä 10 minuuttia, naisankkureilta yli nelinkertaisen ajan. Kysymykseen
ankkureiden vaatevalinnoista Leppänen sanoi, että yleensä naisankkuri miettii pukeutumisensa ensin, ja mies sävyttää omansa siihen.
Loppukevennykset kiinnostivat yleisöä. Leppänen
totesi, että kevennykset ovat brändi brändin sisällä. Juttuja kevennyksiin saadaan myös kansainvälisistä kuvatoimistoista.
Uutistoiminta on elänyt muutoksen aikaa. MTV3:lla ei

12

Urheilua uutistyön
vastapainoksi
Työmatkat pyörällä, juoksulenkkejä lähimaastoissa ja tennisvalmennusta Laaksolahdessa.
Urheilu kuuluu Keijo Leppäsen vapaa-aikaan
tiiviisti. Hän on pitkään ollut mukana myös
kolmen poikansa jääkiekko- ja jalkapalloharrastuksissa. ”Olen ammattimainen urheilukentän
laitafaija”, hän sanoo.

K

eijo Leppänen hyppää pyörän selkään Laaksolahdessa.
Hän polkee Rajatorpantietä Vihdintien suuntaan ja siitä edelleen kohti Pasilaa. Työmatka MTV3:n uutisstudiolle
taittuu 35 minuutissa.
Kaksitoistatuntia myöhemmin, Kymmenen Uutisten
päätyttyä Keijo vaihtaa puvun pyöräilyvaatteisiin ja polkee
Pasilasta takaisin Laaksolahteen. Myöhään illalla liikennettä on vähän ja matka sujuu jouhevasti. Rusakoita väistellen.
Keijo kulkee työmatkat pyörällä aina kun sää sallii.
Hän aloittaa pyöräilykauden huhti- tai viimeistään toukokuussa ja pyöräilee pitkälle syksyyn. Hyvänä syksynä voi
pyöräillä itsenäisyyspäivään asti.
Kotona Keijo on puoli kahdentoista aikaan. Voisi aja-

Paikalliset uutisankkurimme Rita Strömmer ja Keijo Leppänen
uutislähetyksessä 16.3.2017.
Uutisankkurin työpäivän pituus on 12 tuntia ja työpäiviä on viikossa kolme. Työpäivä päättyy Kymmenen Uutisten jälkeen. Seuraavan päivän lähetystä ei aleta tekemään ennen aamua. Jokainen uutispäivä alkaa puhtaalta
pöydältä.
TEKSTI: EEVA-RIITTA PUOMIO
KUVA: PEKKA PUOMIO

tella, että intensiivisestä uutispäivästä palautuminen vie
oman aikansa, mutta Keijo on rytmiin tottunut. Hän on tehnyt iltapainotteista työtä uutisankkurina jo yli kaksikymmentä vuotta.
Työvuoroja on kolmena päivänä peräkkäin. Sitten on
vapaata. Päätyönsä ohella Keijo toimii kouluttajana, puhujana ja juontajana. Hän opettaa muun muassa Ulkoministeriön Kansainvälisten asioiden valmennuskurssin opiskelijoille TV-esiintymistä ja median kohtaamista. Monet
jupperilaiset muistavat myös, että Keijo toimi juontajana
Jupperin omakotiyhdistyksen 60-vuotisjuhlissa vuonna
2015.
Niinä päivinä, kun Keijolla on täysin vapaapäivä, hän
viihtyy kotona Laaksolahdessa. Perheeseen kuuluu vaimo
ja 21-, 19- ja 17-vuotiaat pojat. Keijon, samoin kuin koko
perheen elämässä, urheilulla on keskeinen rooli.
Kerran viikossa Keijo käy aamutuimaan Laaksolahden tennishallilla Lasse Männistön tennisvalmennuksessa.
”Lasse valmentaa meitä 45 minuuttia. Sitten pelaamme 45 minuuttia, saunomme ja syömme aamupalat. Meitä
on puolenkymmentä ukkoa ja olemme siellä useita tunteja”, hän kertoo.
Keijo lenkkeilee säännöllisesti lähimaastoissa. Hiekkatiet viiden kilometrin säteellä ovat tuttuja. Keskimäärin
lenkkejä on kahtena iltana viikossa. Reitti kulkee yleensä
Vantaan suuntaan Rajatorpantietä, josta käännytään Lintu-
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KIRJASTOLLA TAPAHTUU

YMPÄRISTÖ

vaaraan ja tullaan Leppävaaran hevostallien kautta takaisin. Vaihtoehtoisesti käännytään Tuomelan koululle ja tullaan Pitkäjärven rantaa pitkin takaisin.
Lenkkikavereina ovat vuosien aikana tutuksi tulleet
jääkiekkoisät.
Toistakymmentä vuotta Keijo on ollut aktiivisesti mukana kolmen poikansa jääkiekko- ja jalkapalloharrastuksissa. Kentänlaitakokemusta on karttunut ja hän sanookin,
että eniten kodin ulkopuolista aikaa tällä alueella on tullut vietettyä Laaksolahden urheilukentän maisemissa. Jääkiekko- ja jalkapallovanhemmuus on hänelle olennainen
osa vanhemmuutta.
”Kyllähän minä ammattimainen urheilukentän laitafaija olen. Kun ajattelee, että on kolme poikaa, jotka kaikki ovat harrastaneet lajia kymmenen vuotta, niin siitähän
tulee 30 henkilötyövuotta kentän laidalla. Ne roolit minä
tunnen.”
Kentänlaitakokemusta karttuu yhä. Keskimmäinen
poika pelaa jääkiekkoa Bluesin A-junioreissa toista vuotta.

Keijo käy katsomassa joukkueen kaikki pelit Espoossa. Tällä kaudella hän on käynyt Turussa, Vaasassa ja Jyväskylässäkin pelejä katsomassa.
Urheiluvanhemmuuteen kuuluu myös varainkeruu.
Siinä Keijo on ollut aktiivinen. Vuosien mittaan rahaa nuorten urheilutoimintaan on kerätty muun muassa järjestämällä konsertteja ja tekemällä lehtiä. Yhtenä hienoimmista
projekteistaan hän pitää keittokirjaa nimeltä Hokikokit, jonka toimitti yhdessä keittiömestari Pekka Terävän kanssa.
Kirjaan koottiin reseptejä suomalaisilta jääkiekkopelaajilta.
Teemu Selänne, Jari Kurri, Esa Tikkanen ja monet muut
tähdet esittelivät kirjassa kukin yhden reseptin.
”Oli hienoa, että jääkiekkostarat lähtivät mukaan.
Tuloksena oli keittokirja ja jääkiekkokirja yhdessä. Kirjan
myyntituotoista kertyi iso potti, joka meni Bluesin C-junnuille. Junnut kuittasivat asian ottamalla ikäluokkansa suomenmestaruuden.”
Vuosien 2000-2010 välillä Keijo kirjoitti yhteensä seitsemän kirjaa. Aiheina olivat perhe, kasvatus ja kasvaminen.
Tällä hetkellä kirjaprojektia ei ole liekillä. ”Kun lapset tulivat
tiettyyn ikään, nämä aiheet tulivat ikään kuin käydyksi loppuun”, hän sanoo.
Kirjoittaminen on toimittajalla kuitenkin aina jossain
roolissa, ja aiheita pyörii päässä. Aika näyttää, saammeko
jonain päivänä lukea kertomuksia esimerkiksi uutisankkurin työstä.

Hyvä paikka asua
Keijon perhe on viihtynyt Laaksolahden alueella vuodesta 1989 lähtien. Ensin perhe asui rivitaloasunnossa. Pitkään haaveena ollut oma talo omalla tontilla toteutui reilu
kymmenen vuotta sitten, kun silloisesta kodista kivenheiton päähän tuli myyntiin isohko kalliotontti. Leppäset ostivat tontin nopeasti ja rakennuttivat viisihenkisen perheen
tarpeita varten suunnitellun kivitalon. Rakentamisen vaiheista Keijo kirjoitti kirjan Kotitehtävä.
Tontilla oli ennestään pieni 1940-luvun talo, joka oli
purkukunnossa. Sitä ei purettu, vaan se kunnostettiin sillä ajatuksella, että siinä voisivat pojat myöhemmin asua.
Nyt pikkutalossa asuukin perheen vanhin poika. Keijo pitää hienona asiana sitä, että lapset ja nuoret viihtyvät alueella, eikä täältä ole painetta muuttaa pois työn tai opiskelun perässä.
”Itse olin 19-vuotiaana jo joutunut lähtemään pois
kotoa työn perässä”, hän sanoo. Hän on kotoisin Virroilta,
josta muutti lukion jälkeen Seinäjoelle töihin toimittajaksi
maakuntalehti Ilkkaan.
”Minusta on hienoa, että meidän tonttimme ja Laaksolahti alueena mahdollistavat sen, että lapset pysyvät
tässä. Se pyörintä ja hyörintä ja elämä, jonka pojat kavereineen tuovat, tuntuu mukavalta. Alueemme arvo kiteytyykin minulla siihen, että täällä pystyy asumaan pitkään.”

Kansallinen kaupunkipuisto Espooseen?
Pro Espoonjoki ry ja Kirkkojärvi Takaisin ry tekivät kesällä 2016 Espoolle ehdotuksen kansallisen kaupunkipuiston perustamisesta.

E

hdotuksen tarkoituksena on muodostaa Espoonjoen
vesistön kattava kokonaisuus, joka samalla tukisi ja turvaisi Espoonjoen luontokokonaisuuden säilymistä asukkaiden käytössä osana historiallisesti arvokasta kulttuurimaisemaa ja antaisi puitteet sen kehittämiselle. Ehdotus on
periaatteellinen, ilman yksityiskohtaisia alueellisia rajauksia.
Maankäyttö- ja rakennuslaissa määritellään kaupunkipuiston tarkoitus (§68): Kaupunkimaiseen ympäristöön
kuuluvan alueen kulttuuri- tai luonnonmaiseman kauneuden, luonnon monimuotoisuuden, historiallisten ominaispiirteiden tai siihen liittyvien kaupunkikuvallisten, sosiaalisten, virkistyksellisten tai muiden erityisten arvojen
säilyttämiseksi ja hoitamiseksi voidaan perustaa kansallinen kaupunkipuisto.
Ehdotettu puisto kattaisi Espoonjoen vesistön alueen rannikolta Pitkäjärvelle ja Lippajärvelle sekä Glomsinjoen reittiä Bodomille ja Matalajärvelle. Ehdotus täyttää
myös selkeästi ympäristöministeriön ohjeissa puistolle asetettavat kriteeri:
- Espoon keskus tuo puistoon osan kaupunkirakennetta.
Puisto on merkittävää kulttuuriympäristöä koko Espoonjoen alueen pituudelta ja sisältää merkittäviä luonnonalueita ja puistoympäristöä
- Espoonjoen alue on laaja ja lähes yhtenäinen meren rannalta Espoon rajoille
- Ekologiselta kannalta alueella on lajiston siirtymisen ja
vuorovaikutuksen mahdollistavia ekologisia käytäviä ja se
liittyy ulkopuolisiin luonnonalueisiin, mm Nuuksioon.
- Puisto sisältää kaupungin ydinkeskuksen
Suomessa on tällä hetkellä 9 kansallista kaupunkipuistoa, mm Hangossa, Turussa ja Hämeenlinnassa. Helsingissä asiaa on lähdetty selvittämään valtuuston enemmistön tekemän valtuustoaloitteen pohjalta.
Päätöksen puiston perustamisesta tekee ympäristö-

Espoonjoki tuomiokirkon kohdalla
ministeriö kaupungin tekemän ehdotuksen pohjalta. Espoon kaupungissa ehdotusta lähti käsittelemään kaupunkisuunnittelukeskuksen projektiryhmä. Ryhmä kävi
keväällä keskustelun ympäristöministeriön kanssa, josta
saatiin joukko uusia näkemyksiä sekä puistoalueen sisällöstä että etenemistavasta. Yksityiskohtainen valmistelu
vaatisi selkeästi resursseja, jotka kaupungin tulisi asettaa
käytettäväksi tehtävään ja sisällyttää työ kaupungin organisaation työohjelmaan.
Kansallisen kaupunkipuiston perustaminen Espooseen ei merkitse suuria investointeja. Olemassa oleviin asemakaavoihin, liikennejärjestelyihin, rakennuksiin ja alueiden nykyisiin käyttötarkoituksiin sillä ei ole vaikutusta.
Puisto tulisi pääsääntöisesti Espoon kaupungin omistamille maa-alueille. Yksityisiä alueita siihen voi liittää kaupungin ja maanomistajan sopimuksella. Valmistelu tulisi tehdä
laajassa yhteistyössä alueen asukkaiden ja järjestöjen kanssa.
Kaupunkipuiston perustamisen edellytykset ovat
olemassa ja ne ovat kattavuudeltaan ja laadultaan loistavat. Aloitteen tekijöiden toivomuksena oli saada kaupungin päätös asiasta Suomi100-juhlavuoden kunniaksi – lahjaksi espoolaisille ja samalla 100-vuotiaalle Suomelle 140
kaupungin joukosta parhaalta kestävän kehityksen edustajalta, Espoolta. Tähän aikatauluun ei taida enää aika riittää. Kaupunkipuiston ”helmeksi” tulisi vielä saada Espoon
keskukseen palautettava upea uusi Kirkkojärvi.
TEKSTI JA KUVAT: ERKKI LINDELL
Pro Espoonjoki ry:n puheenjohtaja

Pro Espoonjoki ry on Espoonjoen vesistön vaikutusalueella toimiva kattojärjestö, jonka tarkoituksena
on turvata Espoonjoen luontokokonaisuuden säilyminen asukkaiden käytössä osana historiallisesti
arvokasta kulttuurimaisemaa. Jupperin omakotiyhdistys on Pro Espoonjoki ry:n jäsenyhdistys.

TEKSTI: MINNA HELKIÖ
KUVA: UKKOPEKKA LEPPÄNEN

Keijo Leppänen kulkee työmatkat pyörällä aina kun sää sallii.
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Glimsinjoki Jorvin sairaalan kohdalla
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Terveisiä Rakverestä!

Linnanneito tarjoili tervetuliaisryypyt.
Itse tehdyt mehiläisvahakynttilät loistivat linnan ”rukoushetkessä.
Iloinen ryhmä Jägalan vesiputouksella.

Jupperin omakotiyhdistyksen 18.-20.8.2017 järjestämä kesäretki Viron Rakvereen onnistui loistavasti!

M

enomatkalla tutustuimme Lahemaan kansallispuistoon,
Jägalan vesiputoukseen ja Sagadin kartanoon. Perillä Aqva-hotellissa meidät toivotti tervetulleiksi Rakveren pormestari
Andres Jaadla. Uitiin, saunottiin ja nautittiin monipuolisesta hoitovalikoimasta. Torilla näkyi paljon jupperilaisia ostamassa mm.
kanttarelleja, ja Liliina-puodista lähti mukaamme edullisia pellavatuotteita. Rakveren linnassa lauantai-ilta sujui mukavasti kes-

Rakveren linnan keskiaikaiset syömingit alkamassa.

kiaikaisten syöminkien ja oheisohjelmien merkeissä. Oli mm.
jousiammuntaa, kolikon lyöntiä, kynttilän tekoa, kappelivierailu
ja mustaruudin valmistusta. Yön pimeydessä rohkeimmat uskaltautuivat jopa keskelle helvetin kauheuksia.
Sunnuntaina oli vielä ostosaikaa läheisessä Pohjakeskuksessa ja Tallinnassa.
Suurkiitos kaikille mukana olleille mukaville reissaajille!
TEKSTI: SAILA SALONEN
KUVAT: SAILA SALONEN JA LEENA VIRTANEN

Upeassa kylpylässä riitti kaikille tekemistä.
Kuljettaja/matkanjohtaja Jouni Oksanen yhdessä hotellin
edustajan kanssa jakoivat matkalaisille huoneet.

Sagadin kartano.
Yksi matkalaisista häpeäpaalussa jo ennen syöminkejä!
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AJANKOHTAISTA OMAKOTIYHDISTYKSELTÄ

Jupperin Omakotiyhdistys ry:n
toimintasuunnitelma vuodelle 2018
Yleistä

Alueen palvelut

Jupperin Omakotiyhdistys vaikuttaa toiminnallaan
hyvän elinympäristön luomiseksi alueen asukkaille. Yhdistyksen 63. toimintavuoden tavoitteita ovat edelleenkin
alueen viihtyisyys ja turvallisuus, riittävät palvelut ja asukkaiden yhteistoiminnan lisääminen.
Yhdistyksen toimintaa kehitetään asukkaiden toiveita kuunnellen. Yhdistys välittää päätöksentekijöille tietoa
asukkaiden näkemyksistä alueen suunnittelusta ja kehittämisestä. Uusien asukkaiden kotiutumista alueelle tuetaan
muun muassa järjestämällä yhteisiä tapahtumia. Jäsenille
tarjotaan liikunta- ja muita harrastusmahdollisuuksia. Perinnetietoa kerätään ja tallennetaan. Yhteistyötä muiden
yhdistysten kanssa jatketaan.

Tiedotustoiminta
Yhdistyksen tiedotuskanavina toimivat jäsenlehti
JOY, kotisivut jupperi.fi, Facebook ja yhdistyksen ilmoitustaulut. Lehti ilmestyy neljä kertaa vuodessa ja se jaetaan
Jupperin alueen jokaiseen kotitalouteen, sekä keskeisille
yhteistyökumppaneille. Lehden painos on 1.000 kpl.
Kotisivuilla ja Facebookissa tiedotetaan ajankohtaisista asioista sekä jaetaan tietoa yhdistyksestä ja sen toiminnasta. Tiedottamiseen käytetään myös yhdistyksen
viittä ilmoitustaulua, jotka sijaitsevat Tammenterhon pihassa, Rantapuistossa, Jupperinmetsän ja Riihiniityntien
risteyksessä, Riihiniityntien ja Palomäenportin risteyksessä
ja Laaksolahtitalon kohdalla Laaksolahdentiellä.

Ympäristöasiat
Seurataan alueen maankäyttöä, kaavoitusta ja suunnittelua. Otetaan kantaa ajankohtaisiin asioihin, tarvittaessa yhdessä naapuriomakotiyhdistysten kanssa.
Ylläpidetään Jupperinrannan viihtyisyyttä tarpeellisin huolto- ja korjaustoimin. Uimalaituriin tehdään peruskorjaus. Jatketaan mahdollisesti Bajamaja –käymälän
vuokraamista määräaikaisena.
Pitkäjärven tilan parantamiseksi tehdään yhteistyötä Vanhakartanon kalastuskunnan ja Pro Espoonjoki ry:n
kanssa.
Järjestetään alueen siivoustalkoot, sekä tiedotetaan
YTV:n ongelmajäte- ja kierrätysjätekeräyksistä.
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Vaikutetaan alueen palveluiden säilymiseen ja kehittymiseen. Erityistä huomiota kiinnitetään lähikauppa-,
koulu-, kirjasto- ja joukkoliikennepalveluiden kehittämiseen alueella, sekä lähikatujen rakentamiseen ja kunnostamiseen.
Jupperin Omakotiyhdistys ry. oli merkittävässä roolissa Telian Avoin Kuitu –hankkeen käynnistymisessä Jupperissa keväällä 2017. Valokuituverkoston rakentaminen
aloitetaan syksyllä 2017 ja vuoden loppuun mennessä valokuituverkko on käytössä Jupperissa alueella, joka rajoittuu Pitkäjärveen ja Pitkäjärventiehen. Omakotiyhdistys
pyrkii toiminnallaan vaikuttamaan siihen, että valokuituverkko rakennetaan vuoden 2018 aikana myös muun Jupperin alueelle.

AJANKOHTAISTA OMAKOTIYHDISTYKSELTÄ
alueella toimivat yhdistykset. Piha-aluetta hoidetaan talkootyönä/ostopalveluna.

Yhdistyksen toiminta
Yhdistyksen asioita hoitaa johtokunta apunaan taloustoimikunta ja muut johtokunnan asettamat toimikunnat.
Yhdistyksen johtokunta kokoontuu pääsääntöisesti
joka kuun toisena tiistaina.
Yhdistyksen kokous kokoontuu sääntömääräisesti
kaksi kertaa vuodessa kevät- ja syyskokoukseen. Kevätkokous pidetään maalis-kesäkuussa ja syyskokous loka-marraskuussa.

Yhdistyksen edustajat osallistuvat Espoon Kaupunginosayhdistysten Liiton (EKYL), Pro Espoonjoki ry:n ja
Laaksolahden kirjaston ystävät ry:n työhön.
Yhdistyksen taloutta hoidetaan erillisen talousarvion mukaisesti. Vuoden 2018 aikana tehdään mahdollisesti päätöksiä koskien yhdistyksen omistama rakentamaton
Palomäen kiinteistö, jonka kiinteistövero nousi 30 prosentilla vuonna 2017.
JOHTOKUNTA
JUPPERIN OMAKOTIYHDISTYS RY.

Jupperin Omakotiyhdistys ry:n sääntömääräinen syyskokous
pidetään Laaksolahtitalossa (Ylänkötie 16)
keskiviikkona 15.11.2017 alkaen kello 19.00

Perinteiden vaaliminen
Jatketaan alueen perinnetietojen keräämistä ja taltiointia. Alueen nykytilasta kerätään tietoa muun muassa valokuvin. Jatketaan työtä yhdistyksen kotisivuilla olevan digikuva -arkiston täydentämiseksi.

Virkistys- ja harrastustoiminta

Ohjelma
Klo 18.30 kokouskahvit ja kokoukseen osallistujien ilmoittautuminen
Klo 19.00 JOY:n sääntömääräinen syyskokous.
Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat sääntöjen 7 §:n mukaiset asiat:

Järjestetään mahdollisuuksien mukaan erilaisia retkiä ja tapahtumia. Tapahtumavuosi alkaa teatteriretkellä
sekä perheiden yhteisellä talvitapahtumalla. Keväällä järjestetään siivoustalkoot. Mahdollisuuksien mukaan järjestetään loppukesästä ulkomaanmatka ja syksyllä Römppäjäiset. Talvella pelataan lentopalloa ja jumpataan Jupperin
koululla. Vuoden viimeinen tapahtuma on Jupperin Joulun
avaus Tammenterholla.
Sukututkimus- ja seniorikerhotoimintaa jatketaan
Tammenterhossa. Muita kerhoja perustetaan, mikäli kiinnostuneita vetäjiä löytyy.

1.

Tammenterho

8.
9.

Tammenterho on yhdistyksen toiminnan keskuspaikka. Siellä järjestetään johtokunnan, toimikuntien ja
kerhojen kokoukset. Kokoustilaa voivat käyttää myös muut

18

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjan tarkastajaa
sekä muut mahdolliset kokouksen toimihenkilöt,
todetaan kokouksen osanottajat ja heidän äänivaltaisuutensa,
todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus,
käsitellään johtokunnan esitys vuoden 2018 toimintasuunnitelmaksi,
käsitellään johtokunnan esitys vuoden 2018 talousarvioksi, määrätään yhdistykselle suoritettavien
sääntöjen 4 pykälässä mainittujen liittymis- ja jäsenmaksujen suuruus ja päätetään johtokunnan jäsenille
ja tilintarkastajille maksettavista palkkioista ja korvauksista,
valitaan johtokunnan puheenjohtaja vuodeksi 2018,
valitaan erovuoroisten (Kai Haapamäki, Silve Sahlan ja Kimmo Sierimo) tilalle uudet johtokunnan jäsenet
kaudelle 2018 – 2020 ja täytetään mahdolliset muut vapaat johtokunnan paikat niiden jäljellä oleviksi
toimikausiksi,
valitaan yksi - kaksi tilintarkastajaa ja heille yksi - kaksi varatilintarkastajaa ja
käsitellään muut johtokunnan esittämät tai sääntöjen 5:n pykälän tarkoittamat asiat.

Tervetuloa!
Jupperin Omakotiyhdistys ry:n johtokunta
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LASTEN JOY

LASTEN JOY

Sanasokkelo
Etsi seuraavat sanat:

tonttuhattu

SUOMI
ENSILUMI
LYHTY
KURPITSA
PIPARKAKKU
GLÖGI
KYNTTILÄ
PIKKUJOULUT
ADVENTTI
JOULUKUUSI
TONTTULAKKI
KAAKAO
SATA

poro

poika
kuusi

luu
Sheet1

Mitä löydät pariksi
Poika
Koira
Tonttu
Poro
Kuusi

kuusenkoristeet
lahja
pipareita

salakirjoitusta

reki
tonttu

piparkakkuleipurit

JOY 4 / 2017

Lasten Joy -palstan ovat laatineet Siru Kotipalo ja
askartelukerholaiset Alise, Ella, Erica, Inga, Kaisa,
Kasper ja Mika .

koira
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NAAPURINURKKA

NAAPURINURKKA

Joulun ajan tapahtumia ja
myyjäisiä alueellamme:

MLL Laaksolahden Lasten joululaulut leikkien ja laulaen
Su 3.12. klo 15, Laaksolahden monitoimitalo, Lähdepurontie 2

Joulukorttikuvaus Pikku-Aurorassa
Su 19.11. klo 10-15, Taidetalo Pikku-Aurora, Järvenperäntie 1-3
Ajanvaraukset ja hintatiedustelut: maija.tallavaara@munmuru.fi
Päiväkoti Humisevan joulumyyjäiset
La 25.11. klo 10-13, Veininkatu 5
Lähderannan koulun joulumyyjäiset
Su 26.11. klo 12-14, Lähdesuoni 4
Joulumielen virittelyä –tuunauspaja Pikku-Aurorassa
La 2.12.2017 klo 10-14, Taidetalo Pikku-Aurora, Järvenperäntie 1-3, www.pikkuaurora.fi
Päiväkoti Laaksonpesän joulumyyjäiset
Su 3.12. klo 11-13, Laaksolahdentie 78
Auroran kappelin Adventtitapahtuma
3.12.2017 klo 13-14.30, Auroran kappeli, Heiniemenpolku 1
Joulupuuroa, myynnissä leivonnaisia ja käsitöitä

Lavakylän vuosi on matalan kynnyksen ja hyvän mielen Perheteatteri Juvelan ensimmäinen
produktio täynnä huumoria, mielenkiintoisia hahmoja ja jännittäviä käänteitä.
2€ /hlö ovelta, 5v suositusikäräja.
Buffetin järjestää Jupperin koulun 5B. Tuotto leirikoulun hyväksi. Buffet avoinna klo 16 alkaen.

Häviävätkö puutarhasi tuotteet
vääriin suihin?

Laaksolahden perhekahvila
MLL Laaksolahden perhekahvila kokoontuu
torstaisin klo 9.30-11.30
Laaksolahden monitoimitalolla.
Osoite Lähdepurontie 2.
Tervetuloa äidit, isät, hoitajat ja lapset!
www.laaksolahti.mll.fi/

Metsäkauriit ja valkohäntäpeurat eivät ole ollenkaan harvinaisia vieraita jupperilaisissa pihoissa ja puutarhoissa.
Helsinkiläinen perheyritys Forestum Oy on erikoistunut
metsän ja viheralueiden sekä pihojen kasvinsuojeluun ja
hoitoon, josta heillä on yli 20 vuoden kokemus. Kasvien
suojauksessa käytetään muun muassa Acorn-riista-aitaa,
Tubex -taimisuojaimia ja Arboretum-verkkoaitaa. Lisätietoja www.forestum.fi ja www.taimipuoti.fi.
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Lasten kauneimmat joululaulut Laaksolahtitalolla
Ti 5.12.2017 klo 18-19, Laaksolahtitalo, Ylänkötie 16
Kauneimmat Joululaulut Viherlaakson kappelilla
To 14.12.2017 klo 18-19, Viherlaakson kappeli, Viherkalliontie 2
Karaklubi: Christmas Jazz
pe 15.12.2017 klo 19 Karatalo, Kotkatie 4
Liput: www.lippu.fi
Pikku-Auroran Jouluboogie
La 16.12.2017 klo 10-14, Taidetalo Pikku-Aurora, Järvenperäntie 1-3, www.pikkuaurora.fi
Pajoihin ja polulle vapaa pääsy, esitykseen ennakkovaraus,
liput 4 €/hlö
Laaksolahden Marttojen perinteiset joulumyyjäiset
Su 17.12. klo 13-15, Laaksolahtitalo, Ylänkötie 16
Lasten kauneimmat joululaulut Auroran kappelilla
Su 17.12.2017 klo 16-17, Auroran kappeli, Heiniemenpolku 1
Kauneimmat joululaulut Auroran kappelilla
Ke 20.12.2017 klo 19-20, Auroran kappeli, Heiniemenpolku 1

Kerhot Tammenterholla

Liikuntaa Jupperin koululla

Sukututkimuskerho parillisten viikkojen keskiviikkoisin (15.11.., 29.11., 13.12.) kello 18.
Tiedustelut Anja Tarvas puh. 050 564 1173

Jumppa torstaisin klo 19-20 Jupperin koululla.
Sopii kaikille liikkujille!
Tiedustelut: Teija Kuusijärvi,
teija.kuusijarvi@gmail.com, 040 7735880.

Seniorikerho kuukauden kolmantena torstaina
(19.11. ja 21.12.) klo 13-15.
Tiedustelut Anja Tarvas puh. 050 564 1173

Lentopalloa tiistaisin klo 18-19.30 Jupperin koululla Veinin omakotiyhdistyksen kanssa.
Tiedustelut: Esko Uotila,
euotila@gmail.com, 050 5587861.

Soitonopetusta Jupperissa
Olen Sibelius-Akatemialla musiikkikasvatusta opiskeleva muusikko. Annan opetusta rumpujen, kitaran ja basson soitossa sekä laulussa.
Ota yhteyttä!
Leo Salmela
leo95salmela@gmail.com
050 461 8695

Käsityökerho Jupperissa
Käsityökerho kokoontuu Jupperissa Peltotie 2:ssa
torstaisin klo 18-20.
Tiedustelut seija@kotipalo.fi tai 040 5045934.
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Jupperin Omakotiyhdistys ry

Tapahtumia
KUTSU SYYSKOKOUKSEEN
Jupperin Omakotiyhdistys ry:n sääntömääräinen syyskokous pidetään
Laaksolahtitalossa (Ylänkötie 16) keskiviikkona 15.11.2017 alkaen kello 19.00
Klo 18.30 kokouskahvit ja kokoukseen osallistujien ilmoittautuminen
Klo 19.00 JOY:n sääntömääräinen syyskokous.
Tervetuloa!
Jupperin Omakotiyhdistys ry:n johtokunta

www.jupperi.fi
Facebook: Jupperin Omakotiyhdistys ry.

