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Jupperin omakotiyhdistyksen

Puheenjohtajalta
Olin loppukesästä EKYL:n jäsenjärjestöjen puheenjohtajille tarkoitetussa
keskustelutilaisuudessa kaupunginjohtaja Marketta Kokkosen luona aamukahvitilaisuudessa. Tilaisuus on perinteinen vuosittainen tapahtuma. Tällä
kertaa kaupunginjohtaja esitti keskustelun pääaiheeksi kaupunkialueen
ilmeen siistimistä. Hän oli pannut merkille kaupungissa liikkuessaan paikoittain olevia pieniä huonosti hoidettuja alueita, jotka eivät ole kunnolla
kenenkään hoidossa ja jotka ovat usein hyvin näkyviä antaen huonon kuvan
kaupungistamme. Alueet ovat usein esimerkiksi tien ja tontin väliin jääneitä
alueita, jotka kaupunki omistaa, mutta joita kaupungin organisaation on
hankala hoitaa.
Jotkin yhdistykset ovat ottaneet näitä ja vähän isompiakin alueita yhdistyksen hoidettavaksi talkoilla. Toisaalta monet näistä olisivat luontevimmin
kyseisen tontinomistajan hoidettavissa. Parantaahan se selvästi erityisesti
hänen omaa lähiympäristöään. Keskustelussa todettiin siihen liittyvän
kuitenkin joitakin ongelmia. Alueen niittäminen tai vastaavat toimenpiteet voidaan tehdä ongelmitta. Jo alueelle halutaan istuttaa pensaita tms.
niin silloin tulee ottaa huomioon myös kaupungin mahdolliset nykyiset ja
tulevat käytöt. Jos aluetta käytetään esim. lumenauraustilana talvella, niin
kovin suuret istutukset eivät ole mahdollisia. Asian edistämiseksi kaivattiin
kaupungin edustajien ja alueen asukkaiden välisiä keskusteluja, joissa sovittaisiin alueittain niistä periaatteista, joita alueiden hoidossa voidaan soveltaa.
Keskustelutilaisuuksia järjestettäneen lähiaikoina, onhan aloitteella arvovaltainen alullepanija.
Lähiympäristöön liittyvät asiat ovat tulleet muutoinkin tänä syksynä esiin.
Muutamia yhteydenottoja on tullut yhdistykseenkin. Esimerkkejä on tässäkin lehdessä. Osa asioista on hoidettavissa naapureiden välisellä yhteistyöllä.
Osa edellyttää kaupungin mukaantuloa. Sitä voidaan joskus nopeuttaa myös
asukkailta saatavilla palautteilla ja ehdotuksilla. Yhdistys järjestääkin nyt
syyskokouksen yhteydessä keskustelutilaisuuden, jonne on lupautunut tulemaan yksi kaupungin puutarhuri. Varsinaisena aiheena on Jupperin alueella
olevat suuremmat puistometsät, mutta myös muita aiheeseen liittyviä asioita
voidaan käsitellä. Tervetuloa keskustelemaan.
Yksi ympäristön siistimiseen liittyvä asia on ollut venerannan järjestäminen.
Maanomistusolojen selvittelyn takia asia on viivästynyt, mutta on edelleen
vireillä ja olemme tekemässä virallista aloitetta Espoon kaupungille, jotta
neuvottelut asiasta voidaan aloittaa.
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Kirjoituskilpailun satoa
Viime numerossa haastoimme nuoria Jupperilaisia kirjoittamaan lehteen aiheesta “Erikoinen
tapaus Jupperissa” Osallistuminen ei ollut kovin
runsasta. Määräaikaan mennessä saadun kirjoituksen julkaisemme tässä.
Esikoululaisille pidempien juttujen kirjoittaminen ei ole vielä luontevaa. Tämä ei kuitenkaan
lannistanut esikoulun C-luokkaa. He pitivät riittävän erikoisena uusia tilojaan Laaksolahtitalossa
ja päättivät piirtää tapauksen kuvaamalla esikou-

lua ja sen pihaa. Monet piirustukset olivat todella
hyvin aihetta kuvaavia. Kaikkia tummilla sävyillä
väritettyjä piirustuksia emme valitettavasti pysty
mustavalkoisessa lehdessä toistamaan. Julkaisemme kuitenkin muutamia tähän painotekniikkaan
sopivia kuvia. Seuraavissa lehdissä ehkä muutaman lisää.
Luvattu palkinto jaetaan em. kirjoituksen ja
esikoulukuokka C:n kesken. Kiitokset vielä osallistujille.

Erikoinen koira

koira Jupperiin tupsahti ja sen naapuSe oli kyllä omituinen juttu kun pihalle ritkin huomas, kun jokaiselle koiralle
temmelsi karvainen nuttu. Eräänä per- Jupperiin piti terveisiä haukkuen käydä
jantai-iltana kun naapuritkin jo nukku. tuomas. Se oli kaikkien koirien ystävä
ja seurakoira pätevä. Ja mikä tärkeintä
Ovelta kuului koputus ja pian sen jälkeen hoputus. Se oli valkoinen, pieni ja ruoka aina mielessä. Sellainen on erikarvainen. Koiranpentu suloinen, joka koinen tapaus Jupperissa tänä vuonna.
tassutti sisälle haukotellen.Pian kahvi
pöytään tuotiin ja se juotiin samalla,
kun omistuslupa meille suotiin. Ja sillä
sekunnilla kun kasvattaja lähti, niin
koiranpentu väsähti. Erikoinen koira
se kyllä oli, siitä olivat kaikki samaa
mieltä. Kun se kippurahäntäänsä heilutti ja näytti samalla kieltä. Eli uusi
Katri Nousiainen 12 v.

Piirros: Ella Järvinen

Piirros: Aleksi Savolainen

Pulpettirivistöt eskari C -luokkalaisten kuvaamina
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Espoon valtuustoryhmien neuvottelukunnan ja kaupunginhallituksen jäsenille

Laaksolahden kirjaston
toiminta on turvattava
Me allekirjoittaneet asukasyhdistykset olemme
syvästi huolissamme siitä joka vuosi toistuvasta
budjettikeskustelusta, jossa lähikirjastoja uhataan
lakkautuksella. On selvää, että kansansivistyksen
kannalta keskeisen tekijän, kirjastoverkoston
heikentäminen, saa aikaan arvaamattomat seuraukset kaikilla inhimillisen elämän alueilla. Meillä
ei ole varaa tällaiseen kokeiluun. Kansalaisten
tasavertaisesta palvelusta on myös kyse, kuten
asukas- ja asiakaslähtöisyydestä Espoon arvoihin
on kirjoitettu.
Laaksolahden kirjasto ei ole pelkästään kirjojen lainauspaikka, vaan myös tärkeä asukkaiden
kohtaamispaikka ja se tarjoaa puitteet alueen
omien kulttuuritapahtumien järjestämiselle.
Yhteistyö kirjaston, koulujen ja päiväkotien kesken on vilkasta. Espoon neljänneksi suurimman

Jupperin alakoulun kanssa on yhteistyö toiminut
erinomaisesti. Laaksolahden kirjaston kasvavat
kävijä- ja lainausmäärät sekä kirjaston ympärille
virinnyt asukastoiminta kertovat osaltaan oman
kirjaston tarpeellisuudesta. Laaksolahden kirjasto
sai alueen asukkailta kiitettävän arvioinnin 9.03
vuonna 2002. Eikä suotta, sillä kirjaston henkilöstön osaamisen taso on korkea ja palvelu erittäin
ystävällistä. Kaikesta toiminnasta kuvastuu kehittävä yrittämisen henki.
Leppävaaraan valmistunut uusi aluekirjasto
ei korvaa lähikirjastoa. Erityisesti alueen lapsille
ja vanhuksille kirjastopalveluja tulee olla tarjolla
omalla asuinalueella.
Espoossa 28. päivänä lokakuuta 2003
Allekirjoittajina suuri joukko
alueen yhdistyksiä

Laaksolahden Huvilayhdistys ry
60 vuotta
Naapuriyhdistyksemme LHY täytti 60 vuotta
25.10.2003. Onnittelut. Yhdistys on yksi vanhimmista Espoon suomenkielisistä asukasyhdistyksistä.
Meillä on perinteisesti ollut hyvät yhteydet
naapuriimme ja olemme toimineet monissa asioissa yhteistyössä. Viimeaikaisina kohteina ovat
olleet mm. erilaiset lausunnot Kehä II:sta, alueen
tiekysymyksiä, kaavoituskohteita ja viimeksi kirjastoa koskeva kannanotto, joka on esillä toisaalla
tässä lehdessä. Monessa näistä on Laaksolahtelaiset olleet hyvin aktiivisia ja usein myös hankkeen
alullepanijoita. Yhteistyö on näiltä osin sujunut
hyvin, onhan meillä samantapaiset lähellä toisiaan
olevat asuinalueet ja siten ongelmat ja huoletkin

ovat usein samansuuntaisia.
Hyvän yhteistyön merkeissä ja yhteishengen
lujittamiseksi yhdistyksemme johtokunta päätti
luovuttaa Laaksolahden Huvilayhdistys ry:lle
oman yhdistyksemme pöytästandardin (viirin).
Sen kävivät luovuttamassa Tapio Ala-Peijari ja
Eeva-Riitta Puomio.
LHY jatkoi juhliaan illalla Laaksolahden monitoimitalolla. Ohjelmassa oli mm. koululaisten
piirustuskilpailun tulokset. Palkintoja oli jakamassa kaupunginjohtaja Marketta Kokkonen.
Ruokailun lomassa ohjemassa oli runsaasti myös
lasten ja nuorten musiikkiesityksiä.
TAP
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Pulinaa pöntöstä
eli kuulumisia kaupunginvaltuustosta
Kuntalaisten kannalta valtuuston
tärkein työrupeama on käsillä näin loppusyksyllä. Budjettineuvotteluissa on
kaupunginjohtajan esityksen pohjalta
neuvoteltu eri poliittisten ryhmien välillä muutostarpeista. Suurin muutospaine on vuoden 2004 talousarviosta
päätettäessä kohdistunut kirjastoihin
ja yleensä palvelujen saatavuuden turvaamiseen.

lun naapurissa. Jokainen äiti ja isä on tyytyväinen kun lapsi löytää kirjasta - ja lähikirjastosta
- ystävän pimeiden talvi-iltojensa piristykseksi.
Kirjastoista lainatusta materiaalista noin puolet
on tietokirjallisuutta eli kyllä sieltä kirjastosta
haetaan myös faktaa viihteen lisäksi.

Joukkoliikenne

Monelle perheelle tärkeä asia on myös joukkoliikenne ja sen sujuvuus. Olemme siinä onnellisessa
asemassa, että Jupperista pääsee bussilla suoraan ja
suhteellisen sujuvasti niin Helsingin keskustaan,
Leppävaaraan, Tapiolaan kuin Espoon keskustaankin. Helsinki päätti korottaa lipunhintoja
yli 7 %, onneksi valtuutettujen vaatimuksesta
Espoossa päädyttiin maltillisemmalle eli neljän
prosentin korotustasolle. Joukkoliikenteen houkuttelevuus on myös omalla autolla liikkuvan
etu; ruuhkat ja ilmansaasteet vähenevät kun
joukkoliikenne toimii. Parannettavaakin löytyy.
Itse aion selvittää miksi ihmeessä 248 vuorojen
pitää kiertää Karakallion kautta ja miksi ei uuden
Laaksolahtitalon edessä ole bussipysäkkiä.

Lähikirjastojen sulkemisuhka saatiin torjuttua ja
kaikki kirjastot saavat jatkaa, vaikka sitten pienemmillä hankintarahoilla ja lyhyemmillä aukioloajoilla. On tärkeää, että kirjastoja ei hetkellisen
laman uhatessa suljeta, koska kerran suljettua
kirjastoa tuskin tullaan avaamaan seuraavan noususuhdanteenkaan koittaessa. Kaupunginjohtajan
esitys 2-3 lähikirjastojen sulkemisesta perustui
arvioon kirjastojen käytön vähenemistä, joka
taas johtuisi muutaman lähikirjaston sulkemista. Aikalailla itseään toteuttavaa ennustamista;
jos kirjastoja suljetaan, lainausmäärät vähenevät,
joten kirjastoille voidaan siis budjetoida vähemmän rahaa! Tähän vaihtoehtoon valtuutetut yli
puoluerajojen eivät suostuneet. Vaikka olemme
vuokranneet huippuhyvät - ja huippukalliit tilat
sekä Matinkylän, että Leppävaaran kirjastoille,
tarvitsemme myös lähikirjastoja. Espoon kirjastoverkko on maanlaajuisesti arvioiden nykyisellään
kattava, mutta supistamiseen ei ole varaa. Aineistomäärärahaa eli uusien kirjojen hankintaan
varattua rahaa on Espoossa kovin niukalti. Ensi
vuonna Helsinki käyttää uusien kirjojen ja muun
aineiston hankintaan 4,03 e, Vantaa 5,6 eja Espoo
3,67 e asukasta kohden. Onneksi meidän kodikas
ja aina niin ystävällisesti palveleva kirjastomme
saa siis pitää ovet avoimina kylän asukkaille.
Erityisesti lapsille ja vanhuksille lähikirjasto on
tärkeä ja Leppävaaran Sellon kirjasto liian kaukana piipahtamiseen illan kävelylenkin yhteydessä.
Laaksolahden kirjastolla on myös tärkeä tehtävä
koulukirjastona sijaitessaan aivan Jupperin kou-

Kaavoitus

Lokakuun valtuustossa hyväksyttiin Tammipääntien kaavamuutos, jossa nykyinen liiketontti muutettiin toimisto- ja liikerakennusten
korttelialueeksi. Muutoksella tontille annettiin

Piirros: Janette Mäkinen 1C

Jatkuu s.7
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Kesän ja syksyn tilaisuudet
Kesän laivaretkeä varten kokoonnuimme
Otaniemen venerantaan retkeä varten kello
18.00. Paikalle saapui lähes 70 jupperilaista.
Retkeen kuului Aurora-laivalla opastettu retki Espoon saaristossa Espoon vuoden oppaaksi valitun
Mari Nevalaisen johdolla. Vuolaan opastuksen
aikana saimme paljon tietoa saaristoa koskevista
yksityiskohdista, joista jokainen sai varmasti myös
uutta tietoa. Laivamatkan aikana saimme myös
tapahtumatoimikunnan järjestämän iltapalan.
Vasikkasaaressa oli pysähdyspaikka. Sen aikana oli tarkoitus ulkoilla saaressa ja nuotiopaikalle
oli järjestetty myös mahdollisuus makkaran paistamiseen ja virvokkeisiin. Retkeilijät viihtyivät
saaressa niin hyvin, että paluumatka viivästyi
puolisen tuntia ja saavuimme takaisin rantaan
noin klo 21.30.

Jupperilaisia römppäjäisissä

Kuva: Kimmo Sierimo

Laivaretki Espoon saaristossa

tuntui olevan ainakin huutoäänestyksen perusteella vanhan nimen kannalla. Nimi ratkaistaan
saatavien ehdotusten perusteella seuraavassa johtokunnan kokouksessa. Ilmeisesti vanhakin nimi
on edelleen yhtenä ehdokkaana.
TAP

Syysjuhla Römppäjäiset

Järjestelytoimikuntalaiset pääsivät itsekin kahville

huima rakennusoikeuden lisäys eli 498 kerrosneliömetristä 800 kerrosneliömetriin. On hyvä,
että Jupperissakin säilyy yksi liiketontti, vaikka
elintarvikekaupan palveluita tällä tontilla tuskin
lähivuosina tulemme näkemään. Me tarvitsemme
laadukkaita kauppapalveluita alueellamme, mutta
laatikkomyymälöiden, kuten Lidlin, valikoimakonsepti ilman tuoretuotteita ja palvelutiskejä
ei ole sitä mitä ainakaan meidän perheemme
kaupalta odottaa. Jos Lidl saa rakennusluvan
Lähderantaan, epäilen, että SPAR-lähikaupan ja

Seston toiminta on vaarassa. Tammipääntie 55:
n kaavamuutoksessa ei tontinomistajien tasapuolinen kohtelu toteutunut, kun näin suurta 0,57
rakennustehokkuutta ei edes uuden Laaksolahtitalon tontille myönnetty. Nyt on pidettävä huolta, että aikanaan rakennettava liikerakennus sopii
kylämaisemaamme, eikä muodosta massiivisesta
rakennusoikeudesta huolimatta kaupunkikuvaan
sopimatonta monumenttia.
Sirpa Hertell
kaupunginvaltuutettu, vihr.

Kuva: Kimmo Sierimo

Perinteiseen syysjuhlaan kokoontui reilut
70 jupperilaista yhteistuvalle lokakuun 18 päivä.
Juhlat sujuivat perinteiseen tapaan hyvän ruuan
ja juoman lomassa ystävien kanssa seurustellen.
Luonnollisesti ohjelmaan kuului yksi tervehdyspuhe. Tanssimusiikista vastasi Jan Anderssin.
Juhlissa herätti runsasta keskustelua myös
juhlien nimi. Vuosi sitten saimme kritiikkiä
nimen ”Römppäjäiset” huonosta sopivuudesta
nykyisenkaltaisen tilaisuudelle. Tällä perusteella
johtokunta pyysi jäseniltä ehdotuksia uudeksi nimeksi. Juhlien tämänvuotinen osallistujaporukka
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Keskustelua ilkivallasta
Laaksolahtitaloon kertyi 23.10.liki 70
henkeä keskustelemaan Jupperin
alueen ilkivallasta.

jouduttu puuttumaan
7. luokkalaisten eli 1213 -vuotiaiden tyttöjen alkoholinkäyttöön.
Nuorisonohjaajat ovat
tänä syksynä partioineet viikonloppuisin
autolla myös Jupperin
alueella. Malmberg kehotti luottamaan nuoreen,
mutta ei sokeasti. Lapset eivät aina ole siellä, missä sanovat olevansa. Jos näemme jonkun tekevän
tyhmyyksiä, asiaan tulee puuttua, ei vain kävellä
ohitse. Vanhempien tehtävänä on asettaa rajat,
pitää niistä kiinni ja puuttua tarvittaessa. Päihteet
eivät kuulu alaikäisille.

Töhryjä, rikottuja ikkunoita, automurtoja ja
roskaamista tuntuu olevan aiempaa enemmän.
Jupperin ”Koko kylä kasvattaa” -hankkeen järjestämässä vanhempainkahvilassa pohdittiin myös
keinoja ilkivallan vähentämiseksi. Aiheesta kuultiin aluepoliisi Markku Leskistä, nuorisonohjaaja
Aiia Malmbergia Karakallion nuoristotilasta ja
alueemme koulujen rehtoreita, Anneli Lehmania
Karakallion koulusta ja Jouni Holopaista Jupperin koulusta.

Poliisi

Rehtorien puheenvuorot

Leskisen mukaan ilkivalta ei tilastojen mukaan
näytä lisääntyneen alueella. Poliisin tilastoihin
kertyy tietoja kuitenkin vain ilmoitetuista tapauksista. Ainoastaan ajoneuvovarkauksia on tehty
tänä vuonna selvästi aiempia vuosia enemmän,
syyskuuhun mennessa jo yli kaksinkertainen
määrä koko viime vuoteen verattuna. Uusia autoja on vaikea saada liikkeelle, mutta autoihin
murtaudutaan herkästi ja niistä viedään radioita,
matkapuhelimia jne. Usein näillä rikoksilla on
yhteyksiä huumeiden käyttöön ja tekijät ovat
alueen ulkopuolelta. Jupperi on poliisin mukaan
rauhallista aluetta, jonne ei juurikaan eksy alueen
ulkopuolisia töhrimään tai rikkomaan ja sotkemaan paikkoja, vaan nämä rikkeet ovat jupperilaisten nuorten tai heidän kavereidensa tekemiä.
Poliisin mielestä vanhempien tulisi olla selvillä,
missä nuoret ja lapset liikkuvat. Hän kehotti ottamaan myös ilkivallasta yhteyttä poliisiin. Poliisin
käyminen alueella vähentää osaltaan ilkivaltaa.
Akuuteissa tilanteissa voi soittaa päivystysnumeroon 10022. Ohjeita ja neuvoja voi kysyä myös
aluepoliisiltamme, Markku Leskiseltä p. 040-557
1293.

Nuoriso-ohjaaja

Nuorisonohjaaja Aiia Malmberg kertoi, että
ilkivallan taustalla on usein päihteiden käyttö.
Karakallion koulun pihalla on viikonloppuiltaisin

”NII JUST”
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Kuva: Pekka Puomio

Rehtori Anneli Lehman kertoi, että koulupäivän
aikana ilkivalta ei ole näkyvillä. Koulun näkökulmasta ilkivalta on lähinnä töhrimistä ja paikkojen
rikkomista. Jo muutama tekijä saa paljon pahaa
aikaiseksi. Karakallion koulun pihaa kunnostettiin viime kesänä ja viikonloppuoleskelu siellä
on lisääntynyt. Kulunut kesä ja syksy ovat olleet

-hankkeen käynnistyttyä töhryjen määrä Laaksolahden alueella väheni 84%. Töhryjen poistamiseen Espoon kaupunki käyttää n. 300 000
euroa vuodessa. Töhriminen on lähes kokonaan
poikien harrastus. Graffittien ja muiden luvattomien töhryjen tekijöiden keski-iäksi arvioidaan
26 vuotta!
Mikäli havaitset töhrimistä, paina töhrijöiden
tuntomerkit mieleen ja ilmoita poliisille. Havaituista töhryistä tulisi ilmoittaa myös Stop Töryille
-hankkeelle, jolta saat tietoja myös töhryjen postamisesta. Hanke vastaa töhryjen poistamisesta
yleisistä rakennuksista ja rekenteista, mutta yksityisten vastuulle jää oman omaisuutensa puhdistaminen. Ilmoitukset voi tehdä projektivastaava
Markku Ahoniemelle sähköpostina osoitteeseen
markku.ahoniemi@hel.fi tai Helsingin kaupungin rakennusviraston puhelinnumeroon 1661/
Ahoniemi.
Keskustelua käytiin Vanhempien jalkautuStop töhryille !
Espoon kaupunki käynnisti keväällä 2002 Stop misesta iltaisin ja viikonloppuisin ja nuorison
Töhryille -hankkeen. Töhryillä tarkoitetaan maa- kokoontumispaikan saamisesta Jupperin alueelle,
leilla tehtyjä graffitteja sekä tusseilla tai maaleilla esim. seurakunnan tiloihin. Hankkeen toteuttatehtyjä nimimerkkejä. Hankkeen tavoitteena minen edellyttäisi vapaaehtoisten työtä. ”Koko
on kartoittaa ja puhdistaa havaitut töhryt. On kylä kasvattaa” -hanke alkaa selvittää asiaa.
Eeva-Riitta Puomio
todettu, että nopea puhdistaminen vähentää töhrimistä. Jo ensimmäisenä vuonna Stop töhryille

Piirros: Erika Wikberg / esi C

ilkivallanteon kannalta viime vuosia pahempia.
Ikkunoita on rikottu ja rikottuja pulloja löytyy
arki-iltaisinkin. Yhteistyötä tehdään viereisen
nuorisotilan kanssa ja poliisi partioi myös koulun
pihalla. Lehman muistutti, että matkapuhelimen
antaminen lapselle ja siihen luottaminen on näennäishuolehtimista.
Rehtori Jouni Holopainen näytti ikäviä kuvia Jupperin koulun ulkoseinään ilmestyneistä
töhryistä. Koulun viereiseen metsään kokoontuu
nuoria ja joskus sattuu vahingontekoa. Ilkivallan
takana on lähinnä yläasteikäistä nuorisoa. Koululta on oltu yhteydessä poliisiin, joka partioi
tarvittaessa koulun pihassa. Holopainen kertoi
käyvänsä aina kiinnisaatujen töhrijöiden kotona.
Hän kehotti vanhempia olemaan aidosti kiinnostuneita lapsistaan ja kehotti käymään katsomassa,
missä lapset viettävät vapaa-aikaansa.
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Jupperin golfmestaruuskisa
Jupperin golfmestaruuskisa pelattiin
21.08.2003 klo 17.10 alkaen Ringsidessä.

Jupperin golf -mestaruuskisan
tulokset 21.08.2003

Neljä jupperilaista ryhmää lähti kiertämään kenttää. Ensimmäisessä lähtö oli kolmen pelaajaan
ryhmä ja kolme seuraavaa olivat neljä pelaajaan
ryhmiä. Yhteensä meitä oli 15 golfaria. Mukana oli monentasoista pelaajaa huippupelaajasta
inhan tavalliseen harrastelijaan, mutta kaikki
pelaajat mittelivät tässä kisassa omaa pelitasoaan
ja pelikenttää vastaan. Osalla oli etuna kotikenttäetu mutta eipä se paljon auttanut.

Nimi
Reijonen Pentti
Juola Kari
Juola Pia
Laakso Juha
Kolari Juha
Savola Pasi
Juusela Arto
Savola Eino
Juusela Kirsti
Thoden Lars
Kolari Pirjo
Blomqvist Teri
Blomqvist Stefan
Blomqvist Camilla
Karvonen Irmeli

Ukkonen yllätti

Seura
TGK
MGC
MGC
ERG
NGK
ERG
MGC
ERG
MGC
NG
NGK
BG
HieG
PhG
ERG

Pisteet
20
17
16
15
14
14
12
12
11
11
10
10
9
8
7

Meillä oli tarkoitus pelata 18 reikää eli koko
kierros mutta ukonilma keskeytti hyvään alkuun
päässeen kisan ja kisa jouduttiin käymään 9 ensimmäisen reiän tuloksen perusteella. Osittain
sen vuoksi tuloksissa on suuri hajonta. Sillä mitä
useamman golfväylän pelaa niin onnenkantamoiset ja toisaalta epäonnistumiset kompensoivat
toisiaan ja lopputulos lähestyy sitä pelaajan omaa
pelitasoa.
Kisan jälkeen syyshämärässä kokoonnuimme
ja laskimme pisteet. Pelimuotomme oli valittu on onnistunut saavuttamaan oman tasonsa. Johsellaiseksi, että kukin pelasi vain itseään ja kenttää tuiko melko vaatimaton tulos lähestyvästä ukonilvastaan. Eli lopputuloksesta näkyy kuinka hyvin masta vai mistä mutta saavutettuja keskimääräisiä
tuloksia on pidettävä melko vaatimattomana.

Piirros: Ida Vehviläinen esiC

Ensi vuonna uusiksi?

Mutta kisamme tavoite olikin saada meidät jupperilaiset yhteen, tapaamaan toisiamme. Yhteisenä kokemuksena totesimme, että meidän täytyy
järjestää vastaava kisa ensivuonna ja toivottavasti
saamme viettää sen paremmissa sääoloissa. Tavoitteemme on pelata Espoolaisilla kentillä - totta
kait. Olisiko seuraava kisa Mastergolfissa? Jupperilaiset golfarit valmistautukaa seuraavaan kisaan
- vapaaehtoisia järjestelijöitä tarvitaan. Ilmoitamme kisasta ensikevään JOY -lehdessä. Kisan ajankohtana voisi olla kesäkuun alku.
Eino Savola
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Tutustumistilaisuus golfiin
Yhdistyksen golf-kilpailun yhteydessä
järjestyi myös tutustumistilaisuus pelistä kiinnostuneille, jotka eivät kuitenkaan ole sitä aikaisemmin harrastaneet. Meitä kokoontui kilpailupäivänä
myös 14 henkeä kilpailijoiden lisäksi.

Kuva: Tapio Ala-Peijari

Isäntänä toimi Espoo Ringside Golf Oy. Aluksi
toimitusjohtaja Timo Raatikainen selosti toimintaa yleensä. Kentän 63 hehtaaria ja sen rakennukset omistaa Espoo Ringside Golf Oy. Sen osakkeet oikeuttavat pelaamaan kentällä edellyttäen
kuitenkin eräitä muitakin vaatimuksia. Henkilön
täytyy olla Espoo Ringside Golf ry:n tai jonkin
muun Golfkerhon jäsen, jotta vakuutus yms.
asiat ovat kunnossa, ja lisäksi kentälle vaaditaan
tietty osaamistaso eli ihan aloittelijat eivät vielä
pääse suoraan kentälle.
Osakkeita on kaikkiaan 846 kappaletta. Niiden hinta ostettaessa on ollut tasolla 12 000 €.
Lisäksi siihen kuuluu vuosimaksu 360 €. Nämä
oikeuttavat pelaamaan kentällä ilman muita
maksuja. Ulkopuoliselle yksi pelikierros maksaa
48 €.
Golfkenttiä on arvosteltu ympäristösyistä,

erityisesti niiden on arveltu käyttävän runsaasti
lannoitteita. Saimme kuitenkin kuulla, että fosforilannoitemäärät hehtaaria kohti ovat likimäärin
samaa luokkaa kuin keskimäärin maataloudessa
ja typen osalta selvästi pienemmät. Kentälle on
tehty myös oma ympäristöohjelma, jonka perusteella ympäristön tilaan kiinnitetään huomiota ja
suoritaan sen seurantaa. Tämä ympäristöohjelma
on Juperilaistenkin kannalta tärkeä, sillä mahdolliset ravinteet valuisivat Vanhankartanon puroa
pitkin Pitkäjärveen sitä rehevöittämään.
Yhtiön liikevaihto on noin 750 000 €. Se
käytetään mm. 20 kausityöntekijän ja 4 vakinaisen työntekijän palkkaamiseen. Lisäksi kentän
kunnossapitoon, koneisiin yms. investoidaan
vuosittain noin 100 000 €.
Tietoiskun jälkeen pääsimme Golf-ammattilaisen Bo Backmanin opastuksella harjoittelemaan
peruslyöntejä. Ainakin itse sain havaita, että ei
siihen paikallaan olevaan palloon ole niin helppo
osua oikealla tavalla. Peli tuntuu olevan taitolaji,
jossa voimalla ei ole juurikaan merkitystä.
Kiitokset vielä isännille antoisasta iltapäivästä.
Lisätietoa esim.: www.golfarit.net/ringside/
TAP

Jupperilaiset harjoittelemassa
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Raimo Uusitalo
silloisten suksieni huonosta
Jupperilainen
luistosta tai ylikunnosta tai
sitten kilpakumppanieni paremmuudesta. Totesin
kilpahiihtäjän ammatin kutsun hiipuvan, seikka
jota sinänsä en ole koskaan katunut. Lukion päätyttyä myin nopeassa tahdissa sivakointivälineeni
ja ilmoittauduin vapaaehtoiseksi Suomen armeijaan. Varusmiespalvelu kiinnosti sinänsä minua
kovasti ja kouluttauduin panssaritorjuntavänrikin
tehtävään. Armeijan jälkeen ostin kuplavolkkariini varakanisterin pitkiä matkoja silmällä pitäen
ja suuntasin pohjoiseen, Ouluun. Ilmoittauduin
opiskelemaan.

Pohjoisen opit

Opiskeluaikaani kuvasi opiskelijoiden suunnaton
kiinnostus opiskeltavaan aineeseen ja kopiointivimma, seikka mitä en vieläkään ymmärrä.
Luennot ja kaikki pienimmätkin luennoitsijoiden kommentit piti ehdottomasti kopioida luentomuistiinpanoihin. Eräs vanha ja arvostettu
luennoitsija kuvasikin aikakautta seuraavasti:
”Kymmenen vuotta sitten luennon aluksi opiske-

jatkuu s.13

Kuva: Kimmo Sierimo

Synnyin Helsingissä helmikuisena aamuna otolliseen ja lumiseen aikaan erittäin kiireesti ja myös
ennen ajateltua ajankohtaa. Kuuleman mukaan
lapsena olin hyvin vilkas ja ilmeisen utelias. Ehkä
juuri siitä syystä vanhempani päättivät muuttaa
maaseudun rauhaan ollessani kouluja aloittelemassa. Näin sain käydä varhaiset kouluvuoteni
idyllisessä ja rauhallisessa merkeissä Itä-Uudellamaalla Pornaisten pienessä, mutta virkeässä
kunnassa.
Ilmeisesti johtuen silloisesta koulukyytien
puutteesta minusta kehittyi varsin intohimoinen
urheilija. Koulumatkani, 5km, kulutin päivittäin
juosten tai hiihtäen. Lukion kävinkin sitten Lahdessa, jossa olin juuri aloittanut kokeiluluontoisen
maan ensimmäisen urheilulukion. Lukiovuosiani
voikin sitten ehkä paremmin kuvailla urheilutermeillä, koulunkäynti ei sinänsä juuri kiinnostanut. Urheilu-urallani pääpaino oli hiihdossa, jossa
menestymiseen tähtäsin ja johon harjoitteluni
pääpaino suuntautui. Ajattelin tosissani hiihtäjän
ammattiuraa.
Viimeisenä lukiovuonna kiinnostukseni
koulutusta kohtaan jälleen palasi ehkä johtuen
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AVANTOSAUKOT RY
Hyvät Jupperilaiset!

myötä ajatuksemme ovat muotoutuneet tarpeiden ja resurssien mukaan. Kaupungilta emme saa
AvantoSaukot elää ja uiskentelee. Toistaiseksi vielä rahaa, tukea kylläkin. Rahan hankintaan olemme
eri puolilla Espoota ja Vantaata, mutta pitää kiin- tehneet aloitteita ja sitten, kun meillä on viralliset
ni projektistaan saada Jupperiin Pitkäjärven ran- luvat, voimme ryhtyä toteuttamaan suunnitelmia.
nalle, kaupungin maalle sauna, laituri ja avanto. Olemme siis olemassa ja toimimme.
Hanke etenee tasaisin, joskin lyhyin, mutta varSINUSTAKIN AVANTOUIMARI! TERmoin askelin. Ennen vuodenvaihdetta kerromme
VETULOA MUKAAN! OTA YHTEYTTÄ!
tilanteesta enemmän ja talven mittaan otamme
AVANTOSAUKOT RY
asukkaisiin jälleen kontaktia. Viime talvena saimme lyhyillä ja hieman paikottaisilla retkillämme
pj Marjaleena Koskiniemi, puh. 050-566
kannattajanimia yli 500 Jupperin, Laaksolahden,
2055,
Riihiniityntie 28, 02730 Espoo
Veinin ja Rastaalan alueilta ja hajanimiä muualtasiht. Soile Silfver, puh. 852 4206,
kin Espoosta. Eri virastot ovat suhtautuneet hyvin
Palomäenportti 1, 02730 Espoo
myönteisesti suunnitelmiimme ja kannanottojen
lijat vastasivat tervehdykseen huutamalla yhteen
ääneen; huomenta toveri luennoitsija, mutta nykyään jokainen avaa hiljaa kansionsa ja kirjoittaa
muistiin: Luennoitsija saapui ja sanoi; Hyvää
huomenta.” Ehkä johtuen kopiokoneiden yleistyneestä käytöstä, hain heti opiskeluaikani aluksi
töitä lääketieteellisen tiedekunnan fysiologian
laitokselta, jossa oli avautunut koe-kaniinin paikka. Suomen armeija testasi uusia lumipukujaan.
Työskentelin koe-kaniinin raskaassa ammatissa
testaten lumipukuja n. 4t päivässä, tutkijoiden
häärätessä ympärilläni. Näin vietin opiskeluaikani. Opiskeluaikani jälkeen siirryin suoraan työtehtäviin edelleen Pohjois-Pohjanmaalle.

Muutto Jupperiin

Alallani avautui 90-luvun lopussa oiva työpaikka
Espoossa johon päätin siirtyä. Näin muutimme
takaisin Ruuhka-Suomeen. Reilussa 10 vuodessa
olivat maisemat ja liikennekin reilusti muuttuneet, eikä yksin parempaan suuntaan. Päätin
muuttaa mahdollisimman lähelle työpaikkaani,
inhimillisen työmatkan päähän, tästä perhekin
oli samaa mieltä. Maalaispoikana kerrostaloasuminen tai ahtaat asuinympäristöt eivät oikein
herättäneet vastakaikua, joten ryhdyin asunnon
hakijaksi, omakotitalo mielessä. Asunto kriteerini
olivat erittäin kireät sillä halusimme perheemme
kanssa hankkia asunnon jossa voisi sitten asua pitempäänkin. Ilmoittauduin kaikkiin mahdollisiin

asunnonvälitys toimistoihin ja internet pohjaisiin
hakukoneisiin. Asunnon hakua kesti 2 vuotta ja
täytyy sanoa että pääkaupunkiseudulla näinä päivinä hyvän paikan löytäminen on kyllä tuskan ja
työn takana. Jupperista löysimme omakotitalon
ja tontin joka vastasi hyvinkin mielikuvaa mukavasta ympäristöstä ja alueesta. Etenkin Jupperin
alueen yleisilme, tilan tunne ja rauhallisuus miellyttivät ja täytyy sanoa että olemme viihtyneet
erittäin hyvin. Jupperin alue on mielestäni ideaalisen kokoinen asuinalue, jossa asukkaiden vireys
luo olosuhteet joissa asukastyytyväisyys on lähellä
maximia. Alueen olosuhteet, järvi ja luonnon
läheisyys mutta silti palvelujen sijaitseminen optimaalisella etäisyydellä luovat kokonaisuuden joka
on kyllä paras mahdollinen yhdistelmä.
Harrastukseni ovat suurelta osin pysyneet
edelleen vauhdikkaina. Kunnon huonontuessa
kilpahiihtokauteni jälkeen oli harrastuksissani
pakko siirtyä uusille urille. Sukset vaihdoin lumilautaan, jolla huomasin matkavauhdin pysyvän
huomattavan paljon vaivattomammin kuin tavallisilla murtomaasivakoilla. Kesäharrastuksena
siirryin lenkkeilystä moottoripyöräilyyn, sillä
kunnon huonontuessa 10 - 20km juoksulenkit
alkoivat tuntua raskailta ja aikaa vieviltä. Osin
urheiluimagoni ja hapenottotason ylläpitämiseksi
ajan kuitenkin avokypärällä.
Hyvää talvenodotusta toivottaen Raimo Uusitalo
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Artturi Winqvist 80 vuotta
Jupperilainen

Kuva: Tapio Ala-Peijari

Hyvä yhdistyksemme kunniajäsen Artturi Winqvist

ollessasi yhdistyksen johtokunnassa. Edelleen
aktiivinen osallistumisesi ja kannanotot kelpaavat
Sinulla oli 27.9 juhlapäivä. Täytit 80 vuotta esimerkeiksi nuoremmille.
Jupperin Omakotiyhdistys haluaa onnitella
Tulit tänne juuri ennen talvisotaa. Osallistuit
sinua päivän johdosta.
jatkosotaan ja sen jälkeen olet vaikuttanut merkitHaluaisin esittää kiitokseni sinulle siitä työs- tävästi jupperilaisten ympäristön rakentumiseen.
tä, jota olet tehnyt jupperilaisten hyväksi mm. Isäsi oli perustamassa yhdistystä, vaimosi oli
mukana myös monessa yhteisten asioitten kehittämisessä.
Itse olet ollut mm. yhdistyksen johtokunnassa ainakin vuodet 1971 - 1985. Sen lisäksi olet
toiminut aktiivisesti myös useissa yhdistyksen
toimikunnissa. Vieläkin olet lähes aina nähty
osallistuja mm. yhdistyksen vuosikokouksissa.
Aktiivisimman toimintasi aikana Jupperin
kehitys on ollut valtaisa. Selailin yhdistyksen johtokunnan kokouspöytäkirjoja. Näiden perusteella
johtokunta-aikanasi merkittäviä aiheina oli mm.
Jupperin suurimman osan kaavoitus, kesävesijohdon saaminen Jupperiin, parempien kulkuyhteyksien eli lähinnä Pitkäjärventie rakentaminen muutamia suurimpia mullistuksia mainitakseni.
Yhdistyksen puolesta esitämme parhaimmat onnittelut yhdistyksemme kunniajäsenelle.
Pitkäaikainen ja sitkeä toimintasi on kehittänyt
Jupperia siihen suuntaan, miten alueemme nyt
Jupperin Omakotiyhdistyksen puolesta Artturia
kävivät onnittelemassa Tapio Ala-Peijari Eeva-Riitta koemme.
Puomio ja Kai Haapamäki.
TAP

Johtokunnan esitys 2004
Toimintasuunnitelmaksi

Johtokunnalta

ympäristön rakentamiseen ja omaleimaisen luon1. Yleistä
Viime vuosina alueelle on tullut uusia asuntoja ja non säilyttämiseen asukkaiden haluamalla tavalla
asukkaita. Heidät pyritään saamaan yhdistyksen jo edellisinä vuosina vakiintuneiden toimintatoimintaan mukaan mm. kehittämällä alueen tapojen keinoin. Tässä työssä merkittävimmät
yhteisiä tapahtumia osittain vanhalta pohjalta ja keinot ovat yhteydenpito toisaalta asukkaisiin ja
osittain uudistaen toimintoja. Tällöin kehitetään toisaalta päättäviin viranomaisiin.
myös edelleen yhteistoimintaa muiden lähialueen
2. Tiedotustoiminta
yhteisöjen kanssa.
Alueen asukkaiden viihtyvyys turvataan vai- Yhdistyksen jäsenlehti JOY toimii yhdistyksen
kuttamalla edelleen mm. alueen kaavoitukseen, tärkeimpänä tiedotuskanavana. Se ilmestyy nel-14-

jänä numerona ja jaetaan koko Jupperin alueelle
peittojakeluna 800 kpl painoksena.
Lehden ilmestymisen väliaikoina tarvittaessa
ajankohtaista tiedotusta hoidetaan mm. kotisivun
kautta. Sen ulkoasua tullaan kehittämään paremmin sopivaksi ajankohtaiseen tiedottamiseen.
Tiedotuskanavina tullaan käyttämään myös
yhdistyksen toimitilaa, jossa pidetään esillä
yhdistykselle tulevaa tiedotusmateriaalia sekä
Tammenterhon pysäkillä olevaa yhdistyksen ilmoitustaulua.

3. Ympäristöasiat

Alueella olevaa katuverkostoa tulisi kehittää edelleen paremmin asukkaita palvelevaksi. Toimintalinjoina käytetään mm. seuraavia keinoja:
KEHÄ II Turuntielle päättymisen liikennevaikutusten minimointi:
- Riihiniityntien rakenteellisen nopeuden alentaminen
- Pitkäjärventien ja Riihiniityntien turvallisuuden parantaminen
- Yleensäkin läpikulkuliikenteen haittavaikutusten minimointi
- Pitkäjärventie ja Riihiniityntie ovat tilapäisesti
KEHÄ II:n jatkeita
Muu katuverkon turvallisuus ja viihtyisyys
- Katuverkko yhdistyksen alueella on lähes kokonaan rakentamaton
- Katujen sadevesiviemäröinti puuttuu. Suunnitelmallisuus!
- Vaikutetaan päättäjiin tavoitteena katuverkon
ongelmakohtien poistaminen
Ympäristön yleisen viihtyvyyden edistäminen
- Liikennemeluun vaikuttaminen
- Liikenneväylien viihtyisyys ulkonäöllisesti (istutukset yms.)
Alueen puisto- ja luontokohteista tärkeimpänä
huomion kohteena on Pitkäjärven tila ja sen
kehittyminen sekä järven virkistyskäyttömahdollisuuksien parantaminen. Toimintaa näiltä osin
kanavoidaan mm. Pro Espoonjoki ry:n ja Pitkäjärvitoimikunnan kautta. Tarvittaessa järven tilan
parantamista edellyttäviin tehtäviin osallistutaan
myös suoraan.
Pyritään vaikuttamaan ympäristön hoitoon
liittyviin tehtäviin yhteistyössä koulun kanssa.
Erityisiä kohteita tilanteiden mukaan ovat mm:
- Yleiset siivoustalkoot ja niiden yhteydessä jät-

teiden ja romun poiskuljetuksen organisointi
- Kehitetään yhteistyötä kaupungin puistoyksikön kanssa ja vaikutetaan alueen puistojen
rakentamis- ja kunnostustoimenpiteisiin.
- Esitetään rantapuistosta poistettujen leikkipuistolaitteiden uudelleenrakentamista
- Neuvotellaan edelleen kaupungin kanssa venerannan uudelleenjärjestämisestä
- Harkinnan mukaan tuetaan mahdollisesti syntyviä muita alueellisia hankkeita

4. Alueen palvelut

Alueella olevat palvelut muuttuvat ajan mukana.
Ainakin seuraavat kohteet tulevat ajankohtaisiksi:
- Yhteistyö Laaksolahden kirjaston kanssa
- Selvitetään mitä mahdollisuuksia on käyttää
Laaksolahtitaloa myös asukastoimintaan
- Linja-autoliikenteen mahdolliset muutokset
Palvelujen muuttuessa tuodaan esiin asukasnäkökohdat ja valvotaan niiden riittävästä huomioonottamisesta.

5. Perinteiden vaaliminen

Jatketaan alueen tietojen keräämistä ja taltiointia.
Myös nykytila taltioidaan mm. valokuvin. Jäsenlehti toimii myös alueemme perinteen ja historian
tallentajana teettämällä ja julkaisemalla aiheesta
artikkeleita.

6. Virkistys- ja harrastustoiminta
Osallistutaan valtakunnallisille kotiseutupäiville
sekä kotiseututoiminnan muihin tilaisuuksiin.
Kehitetään asukastapahtumien sisältöjä ja
niiden toteutustapoja siten, että ne kiinnostaisivat
eri ikäisiä jupperilaisia. Erityisesti nuorien mukaan saamiseksi tapahtumiin olisi kiinnitettävä
huomioita. Jatketaan yhteistyötä naapuriyhdistysten ja muiden alueen toimijoiden kanssa ja
osallistutaan alueen erilasiin taphtumiin.
Järjestetään seuraavaa toimintaa:
- Talvitapahtuma alkuvuodesta
- Loppukesästä kesätapahtuma
- lokakuussa syystapahtuma
- varataan edelleen liikuntavuoro Jupperin koululta
- tuetaan kerhotoimintaa Tammenterhossa
jatkuu s.16

-15-

Yhdistyksen sääntömääräinen

SYYSKOKOUS
20.11.2003
klo
19.00
Tammenterhossa
Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat 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 seuraavan
toimivuoden toimintasuunnitelmaksi,
5) käsitellään johtokunnan esitys seuraavan
toimintavuoden talousarvioksi, määrätään
yhdistykselle suoritettavien sääntöjen 4:ssä
pykälässä mainittujen liittymis- ja jäsenmaksujen suuruus ja päätetään johtokunnan
jäsenille ja tilintarkastajille maksettavasta
palkkioista ja korvauksista,
6) valitaan johtokunnan puheenjohtaja seuraavaksi kalenterivuodeksi,
7) valitaan erovuoroisten tilalle uudet johto-

7. Yhdistyksen toimitila
Tammenterho

8)

Johtokunnalta

kunnan jäsenet ja täytetään mahdolliset
muut vapaat johtokunnan paikat niiden
jäljellä oleviksi toimikausiksi
valitaan yksi - kaksi tilintarkastajaa ja heille
yksi - kaksi varatilintarkastajaa

Metsän/puistojen hoito
Ennen vuosikokousta klo 18.00 Tammenterhoon
on kutsuttu viherpalvelun apulaispuutarhuri Aira
Sihvonen ja mahdollisesti metsäosastosta sopiva
henkilö.
Aiheena on viime talven metsähakkuut ja tulevan talven sovitut hakkuut mm. ”Kaipionmetsässä”, Palomäessä ja Jupperinmetsän jatkohoito.
Tilaisuudessa toivotaan asukkaiden mielipiteitä hakkuista ja toivomuksia puistojen käytöstä.

Tervetuloa !
8. Hallinto ja talous

Tammenterho on koko toiminnan keskuspaikka.
Siellä järjestetään useimmat johtokunnan ja toimikuntien kokoukset ja säilytetään yhdistyksen
arkistoa ja toimistolaitteita. Siellä pitävät kokouksiaan mm. useat kerhot ja Pro Espoonjoki yhdistys Pitkäjärvitoimikunta, Avantosaukot ry. yms.
Tätä toimintaa edistetään edelleen.
Tammenterhon toimintaedellytykset säilytetään järjestämällä kunnostustalkoita pihan ja
rakennuksen ehostamiseksi.
Edistetään toimitilan käyttöä myös asukkaiden tapahtumiin ja harrastuksiin.

Yhdistyksen asioita hoitaa johtokunta apunaan
taloustoimikunta ja muut johtokunnan asettamat
toimikunnat.
Yhdistyksen edustajat osallistuvat niihin
keskusjärjestöjen kokouksiin, joihin yhdistys
kuuluu.
Yhdistyksen taloutta hoidetaan erillisen talousarvion mukaan.
Palomäen kaavan vahvistamisen myötä käynnistetään toimenpiteet alueella olevan yhdistyksen
tontin kehittämiseksi.
Kaupungilta haetaan yhdistysten käyttöön
tarkoitettuja avustusmäärärahoja toiminnan tukemiseen.
Johtokunta
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Tarpeita puuston
hoitoharvennuksille ?
Jokaisella tontilla on ainakin yksi isohko puu ”väärässä” paikassa ja puusta
eroon pääseminen on ongelmallista ja
kallista.
Lisää valoa ja ilmaa, tilaa yksilöpuiden kasvuun
sekä ympäristön rauhallinen kokonaisuus.
Asummehan kaupungissa, pienillä omakotitonteilla, naapurit huomioiden, näkyvyyden
lisätessä turvallisuutta ja muistaen, että vanhoilla
puillakin on oma elinkaarensa

EHDOTUS:

1. Asukaskysely kortteleittain.
2. Jaetaan kiinteistökohtaisesti korttelikartat,
joihin asukkaat voisivat merkitä puut, joiden poistoa toivovat.
3. Toimikunta kerää ja kartoittaa jatkotoimenpiteiden tarpeellisuuden ja mahdollisuudet.
4. Kustannuksia: puiden kaato - oksien
poiskuljetus/silppuaminen paikan päällä.
(Osalle asukkaista klapeja?)
5. Puuston myyntitulot omakotiyhdistykselle &
VPK:lle. (Talkoohenkeä?)
6. Neuvottelutilaisuus Espoon teknisen keskuksen viherpalvelupiirin kanssa.

Ympäristö

Olen vuosikymmeniä katsellut Jupperin ”ilmeen”
kehitystä metsäisestä ja harvaan asutusta kesämökkialueesta asemakaavamuutosten myötään
sallimiin maksimirajoihinsa.
Kuten aina; muutokset tuovat mukanaan niin
hyviä kuin huonojakin puolia. Ympäristöllämme
on merkitystä sekä meille vanhemmille, joilla on
jo aikaa ihailla luonnon kauneutta, että aktiivisinta aikaansa eläville ja kenties vähän rauhoitusta
ympärilleen kaipaaville, mutta myös lapsiimme
ja nuorisoomme vaikuttaa ympäristö, jossa he
varttuvat. Ei siis ole yhdentekevää, millainen kuva
heille muodostuu kotiseudustaan.
Aikanaan he muuttavat kenties muualle,
mutta vievät ja muotoilevat ympärilleen kenties
jotain Jupperin maisemista. Sanotaanko sitä sitten
perinnöksi? - perimäksi? - perinteeksi?
Jupperinmetsän hoitohakkuut muuttivat
umpeenkasvaneen ”pöpelikön”
ihastuttavan
ilmavaksi mäntymetsiköksi; sen inspiroimana
kirjasin ajatukseni sähköpaperille ja annan tämän
mietittäväksenne. Katselen pikkulintujen ilakointia syksyisessä puutarhassani ja odottelen uusien
tuulien puhaltavan uusien vetäjien myötä myös
Jupperin Omakotiyhdistyksessä. (Golfkisat olivat
mukava alku - kiitos.)
Muualta muuttanut

Piirros: Henna Pirskanen / esi C

Johtokunta käsitteli em. ehdotusta. Ehdotuksen todettiin olevan hyvä. Yhteistoiminnalla
lähiympäristöämme voidaan myös parantaa.
Ehdotus koskee kuitenkin pääosin alueita, jotka
ovat yksityisten tontinomistajien hallinnassa.
Ehdotuksen ajatukset voivat menestyä vain tontinomistaja-naapureiden yhteistyöllä, jossa puutarhureiden käyttö asiantuntijoina voi edesauttaa
eteenpäin pääsyä. Joten naapurukset ryhminä
voisivat yhdessä lähteä miettimään em. ajatuksen
toteuttamista.
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Lastensivu

Tehtävä: Johanna Karkinen

Mitä vikaa kuvassa ?

Tehtävä: Antti Karkinen

Löydä reitti
pakoputkesta
valoihin
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Jupperin Omakotiyhdistys ry.
Puheenjohtaja
Tapio Ala-Peijari

Kaivosmiemenkuja 6 B

8524727, 040-8290068

Johtokunta
Eeva-Riitta Puomio, vpj
Kai Haapamäki, siht
Mauri Alasaari
Pirjo Kuusisto
Erkki Kyllästinen
Markku Rantalainen
Eino Savola
Kimmo Sierimo
Rainer Westerlund

Peltorinteenkuja 1
Kalliotie 17 A
Peltorinne 8
Kaivosmiehenkuja 5
Kalliotie 1
Peltotie 17
Palomäentie 10 A
Jupperinmetsä 16
Yhteistuvantie 1

8521353
8543384
8544997
8546873
0400-330763
8523515
8532794
050-4126335
8521773

Rahastonhoitaja
Tapani Vuopala

Mäkikuja 3 A

8523059

Olavi Laine
Artturi Winqvist
Jouni Holopainen
Silve Sahlan

Kunniapuheenjohtaja
Kunniajäsen
Alueneuvottelukunnan jäsen
EKYL:n hallituksen varajäsen

Jäseniä
370 henkilöä
Kotisivu: http://www.netcore.fi/joy/

Jäseneksi liittyminen
Jäseneksi voi hakea maksamalla liittymismaksu yhdisyksen tilille. Tilillepanon tiedotuskohtaan on merkittävä selvästi nimi, osoite, tontin numero ja mielellään myös puhelinnumero ja sähköpostiosoite. Johtokunta hyväksyy jäsenen normaalisti seuraavassa kokouksessaan. Vuosittaista jäsenmaksua ei tänä vuonna ole.
Tilinumero Nordea-Lähderanta
Varsinainen jäsen
Perhejäsen
Henkilöjäsen
Kannatusjäsen

221318-17979

Jupperissa olevan kiinteistön omistaja/osakas
Varsinaisen jäsenen perheenjäsen
Jokainen jupperissa asuva henkilö
Yhteisö tms, joka hyväksyy yhd. säännöt
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20 €
10 €
10 €
35 € / vuosi

Jupperin Omakotiyhdistys ry.
tapahtumakalenteri
Marraskuu
ti 18.11.
ti 18.11.

Lentopallo
Sainin seura

ti 25.11.
ke 26.10.

Lentopallo
Sukututkimuskerho

to 20.11.

Syyskokous

Joulukuu
ti 2.12.
ti 2.12.
ti 9.12.
ti 9.12.
ke 10.12.

Lentopallo
Sainin seura
Johtokunnan kokous klo 19
Lentopallo
Sukututkimuskerho

Tammikuu
ti 13.1.
ti 13.1.
ke 14.1.
ti 20.1.
ti 20.1.
ti 27.1.
ke 28.1.

Johtokunnan kokous klo 19
Lentopallo
Sukututkimuskerho
Lentopallo
Sainin seura
Lentopallo
Sukututkimuskerho

Helmikuu
ti 3.2.
ti 3.2.
su 8.2.
ti 10.2.
ti 10.2.
ke 11.2.
ti 17.2.
ti 17.2.
ti 24.2.
ke 25.2.

Kerhot kokooontuvat yhdistyksen
toimitilassa Tammenterhossa
Tammipääntie 33

Lentopallo
Sainin seura
Talvitapahtuma
Johtokunnan kokous klo 19
Lentopallo
Sukututkimuskerho
Lentopallo
Sainin seura
Lentopallo
Sukututkimuskerho

Tammenterho on jäsenistön
käytettävissä. Tiedustelut
Eeva-Riitta Puomio
eeva-riitta.puomio@sci.fi
puh. 050-5319219.

Seuraava lehti 1/2004 ilmestyy
su. 1. helmikuuta
Aineisto lehteen viimestään
su. 18. tammikuuta.
Sukututkimuskerho
Tammenterhossa v.2003
parillisten ja v.2004
parittomien viikkojen
keskiviikkona. Tarkemmin Pirjo
Mattila, puh: 855 5004

Sainin seura kokoontuu
parillisten viikkojen tiistai-iltaisin
kello 19 Tammenterhossa.
Tarkemmin Sainilta.

Lentopalloa tiistaisin Jupperin
koululla klo 20.00 - 21.30.
Vetäjänä Veinin Teuvo Tikkanen.

