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Jupperin omakotiyhdistyksen

Puheenjohtajalta
Parhaillaan lumien sulaessa hankien alta paljastuu kaikki talven aikana sinne 
jäänyt aineisto. Toisaalta samanaikaisesti uusi kasvu työntyy voimalla esiin. 
Tämä on aikaa, jolloin vanhat asiat siivotaan ja mahdollisesti arvioidaan ja 
uusia ajatuksia kehitellään innokkaasti. Sama tapahtuu toiminnassamme. 
Viime talven asioista ehkä merkittävin alueemme asukkaita huolestuttanut 
kohde on ollut kirjastomme kohtalo.  Tällä hetkellä sen toiminta näyttäisi 
turvatulta. Toivottavasti ei vain käy niin, että keskustelu sen lakkauttamises-
ta pulpahtaa uudelleen esiin, kuten joka keväiset koirankakkakeskustelut. 
Kirjaston sulkemisuhka on huolestuttanut myös sen pienimpiä käyttäjiä 
kuten toimitukseen tullut pieni kertomus osoittaa. Kiitokset siitä Heidille. 
Kertomus on toisaalla lehdessä

Parhaillaan kasvussa olevista asioista on mainittava Pitkäjärven rannan 
käyttöön liittyvät suunnitelmat ja tarpeet. Avantosaukkojen avantosauna-
hanke on herättänyt keskustelun myös rannan muusta käytöstä. Vanhas-
taanhan ns. surffirannassa on ollut kesäisin monenlaista veneilyyn liittyvää 
käyttöä ja rantaa on pidetty myös sopivana koirien uintipaikkana. Mahdol-
linen avantosaunan tulo samalle paikalle kaventaa helposti näitä mahdolli-
suuksia. Talvisin paikka on ollut perinteisesti se alue, josta jäälle päästään 
hiihtämään. Muita tähän tarkoitukseen sopivia rantoja ei juuri lähellä 
ole.  Toimintojen lisääminen lisää myös merkittävästi liikennettä ja park-
kipaikkojen tarvetta alueella. Osassa asukkaita hanke on herättänyt myös 
huolestumista. Omakotiyhdistys järjestääkin kevätkokouksen (6.5.) yhtey-
teen keskustelutilaisuuden, jossa näistä vaikutuksista ja mahdollisuuksista 
keskustellaan ja pyritään saamaan eri asioille oikea painotus. Tilaisuuteen 
toivotaan mahdollisimman runsasta osanottoa. Eri näkökohtia on valotettu 
toisaalla tässä lehdessä. 

 Vielä idullaan oleva asia on ensi vuonna tuleva yhdistyksen 50-vuotis-
juhla. Juhlan ajankohdaksi on sovittu  10.9.2005 ja paikaksi on varattu Lep-
pävaaran Sellosali. Ohjelman tulee olla paikan tason mukainen. Tavoitteena 
on tehdä tilaisuudesta mahdollisimman jupperilainen joten, jos sinulla on 
ehdotuksia ohjelmaan, niin vihjailepa minulle tai johtokunnan jäsenille. 
Olen varma, että Jupperissa on monenlaisia osaajia. Itse näkisin mielelläni  
tilaisuudessa erityisesti nuoria esiintyjiä. Juhlajulkaisussa on tarkoitus esitel-
lä Nykyjupperia ja toisaalta peilata sitä vanhaan eli 1940 ja -50 lukujen ja 
mahdollisesti aikaisempaankin  tilanteeseen. Jos sinulla on vanhoja aluetta 
kuvaavia valokuvia, joita voitaisiin käyttää tähän tarkoitukseen, niin otapa 
yhteyttä. 
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TULEVIA TÖITÄ JUPPERISSA
Viherpalveluilla on tulevina vuosina 
Jupperissa erilaisia työkohteita niin 
metsiä kuin leikkipaikkojakin.

Leikkipaikat
Tänä keväänä on jo aloitettu Lehtipuistossa 

olevan leikkipaikan perusparannustyö. Leikki-
paikkahan sijaitsee Lehtitien ja Nummitien välis-
sä. Puistoon on tehty viime vuonna suunnitelma, 
jossa on otettu huomioon myös alueen kuivatus-
työt. Nummitien puoleinen osa alueesta on ollut 
ajoittain erittäin märkää.

Maaliskuussa aloitettiinkin työt korjaamalla 
vanha salaojaputkisto. Linjaa oli vaikea löytää, 
koska se näkyi kartoissa väärässä paikassa: sala-
ojan paikalla olikin viemärilinja. Salaojan lähellä 
kasvaa terijoensalavaa, joka oli tukkinut putket. 
Putket on nyt uusittu. 

Leikkipaikan välineet ovat erittäin kuluneet, 
joten ne poistetaan ja tilalle tuodaan uudet. Vä-
lineitä myös lisätään entisestään. Samoin alueen 
kasvillisuutta uusitaan ja vanhat terijoensalat 
leikataan. Leikkipaikan perusparannus valmistuu 
syksyllä.

Pitkäjärvenrannassa talkootyönä useampa-
na vuotena tehdyn leikkipaikan välineet olivat 
menneet niin huonoon kuntoon, että ne olivat jo 
vaarallisia. Viime vuoden syksyllä ne jouduttiin-
kin poistamaan. Tarve leikkipaikalle on kuitenkin 
olemassa, joten paikalle suunnitellaan uusi leik-
kipaikka. Rakentamisaikataulu riippuu kuitenkin 
kaupungin taloudesta, joten varmaa aloitusvuotta 
leikkipaikan rakentamiselle en voi luvata.

Metsätyöt
Jo edellisenä talvena Metsätoimi harvensi Pit-

käjärventien varrella olevat kolme enimmäkseen 
mäntyä kasvavaa metsäpalaa. Harvennus onnistui 
erinomaisesti ja odotettavissa on, että aluskasvilli-
suus lähtee hyvin kasvamaan. 

Metsien puusto on kuitenkin edelleen tas-
aikäistä ja mäntyvaltaista. Jotta eri-ikäistä ja lajista 
puustoa saataisiin kasvamaan alueille, on tarkoitus 
5-10 vuoden kulutta (riippuen puiden  ja pensai-
den kasvusta) metsiä harvennetaan lisää tekemällä 
niihin pieniä valoaukkoja. Tämän jälkeen metsiin 
kasvaa myös lehtipuita sekä pensastoa. Näin met-

sät tulevat toimivat paremmin myös tulevaisuu-
dessa Pitkäjärventien melu- ja pölysuojana.   

Kaipionmetsä kaipaa myös hoitoa. Viime ke-
sänä metsää kartoitettiin ja kaikki pähkinäpensaat 
inventoitiin. Metsässä onkin paljon pähkinäpen-
saita, enimmäkseen yksittäisinä pensaina, mutta 
myös isompina ryhminä. Pähkinäpensaat ovat 
kuitenkin tukehtumassa muun kasvillisuuden 
alle: niillä ei ole valoa eikä tilaa kasvaa. Alueella 
on myös jonkin verran kuivuneita sekä huono-
kuntoisia puita. Jo syksyllä poistettiinkin konke-
lopuita sekä luontopolun päällä olleita puita. 

Ensi talvena on tarkoitus harventaa puustoa 
pois siten, että pähkinäpensaiden ympäriltä pois-
tetaan kuusia sekä muuta pensaikkoa. Samoin tar-
kistetaan polun ympäristö ja tarvittaessa raivataan 
polun vierustoja, jotta polkua pääsee paremmin 
kulkemaan. Alueella on myös paljon tammen ja 
vaahteran taimia, joita on tarkoitus ottaa esiin 
muun kasvillisuuden seasta. Huonkuntoiset ja 
vaaralliset puut poistetaan. Kaikki hoitotyöt teh-
dään kuitenkin kevyellä kädellä, joten metsä tulee 
edelleen pysymään hienona ulkoilualueena, jossa 
pieneläimistökin tulee viihtymään.

Palomäessä sijaitsevan yhdistyksen tontin 
metsässä on Metsätoimi luvannut tehdä harven-
nuksen samalla kun Luuvantien uusien tonttien 
takana olevassakin metsässä. Metsätyöt piti tehdä 
tämän talven aikana, mutta jos työt viivästyvät, 
niin ne tullaan tekemään heti syksyllä.

Aira Sihvonen
apulaiskaupunginpuutarhuri

puh. 8165 4270
s-posti: aira.sihvonen@espoo.fi

Ympäristö
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Eräänä iltana kun Jenna oli ystävänsä Emilian 
kanssa kirjastossa, he kuulivat, kun kirjastonhoi-
taja puhutteli jotain miestä. Mies oli kätkenyt 
kasvonsa hupulla. Jenna ja Emilia kuuntelivat ja 
kuulivat kirjastonhoitajan huutavan miehelle: ” 
Mitä? Joko taas, tätä menoa kirjastossamme ei ole 
ainuttakaan kirjaa!”  Jenna ja Emilia olivat aivan 
ymmällään. Jenna oli juuri sanomassa Emilialle 
jotain, kun he kuulivat, kun mies sanoi kirjaston-
hoitajalle: ” Eikö olisi mahdollista ostaa edes yksi 
kirja? Tai muuten... no tiedät kyllä. ”

Mies ojensi kirjastonhoitajalle kirjettä. Kir-
jastonhoitaja huokaisi ja sanoi: ” Hyvä on, mutta 
voitte ostaa vain yhden kirjan!” Sitten mies lähti, 
ja kirjastonhoitaja tuli sanomaan tytöille, että kir-
jasto suljettaisiin. Jenna yritti kysellä miehestä ja 
miehen antamasta kirjeestä. Mutta kirjastonhoi-
taja kieltäytyi kertomasta mitään.

Matkalla kotiin Jenna ja Emilia pohtivat mitä 
mies aikoi. ” Kamala ääni sillä ainakin oli, kauhe-
an käheä ja kuulosti ihan siltä, kuin äiti harjoitte-
lisi viulun soittoa”, Emilia sanoi. Jenna naurahti, 
ja jatkoi:” Mitäköhän se mies suunnittelee, ostaa 
nyt kirjoja, kun voi yhtä hyvin lainata!” Kun ty-
töt alkoivat lähestyä kotia, Jenna ehdotti, että he 
tapaisivat kirjastossa kello 14.30, koska kirjasto 
aukeaisi silloin. 

Sunnuntaiaamu oli lämmin ja kesäinen. 
Jenna heräsi aikaisin, sillä hänen piti kävelyttää 
Jekku. Jekku oli Jennan oma koira, hän oli halun-
nut saada koiran jo pienestä pitäen. Hän oli saa-
nut Jekun vasta kuukausi sitten. Emilia nukkui 
yleensä pitkään, mutta tänä aamuna hän joutui 
heräämään aikaisin,  koska hänellä oli yhdeksältä 
jalkapalloharjoitukset. 

Jenna oli juuri viimeistelemässä äidinkielen 
läksyjä, kun hän huomasi, että hänen piti lähteä 
kirjastoon.

Kun Jenna saapui paikalle, Emilia oli jo siellä. 
He astuivat sisään ja kävelivät kirjahyllyn luokse. 
Jenna päätti lainata kirjan, josta hän arveli olevan  
hyötyä  koira- esitelmässä. Emiliakin innostui ja 
päätti lainata kirjan, joka kertoi kilpikonnista. 
Jenna lainasi ja jäi odottamaan Emiliaa. Emilia 
palasi juosten kirja sylissään hän huohotti ja sai 
hädin tuskin sanotuksi:” Se mies on taas tullut!” 
Jenna katsoi häntä huolestuneena. Sitten he juok-

Salaperäinen viesti 
sivat lähimmän hyllyn taakse ja alkoivat tarkkailla 
miestä ja kirjastonhoitajaa. Mies katsoi kirjaston-
hoitajaa tiukasti ja sanoi: ” Tiedät mitä haluan!” 
Kirjastonhoitaja katsoi vähintään yhtä tiukasti ja 
tokaisi:” Niin tiedän. Mutta tällä kerralla kieltäy-
dyn! Et saa ostaa tästä kirjastosta enää ainutta-
kaan kirjaa!!” Mies ei järkkynyt vaan totesi:” Siinä 
tapauksessa...” mies vaikeni yllättäen ja kiiruhti 
ulos kirjastosta.

Jenna ja Emilia päättivät, että he olisivat tar-
peen tullen vaikka koko yön kirjastossa, kunhan 
vain saisivat selville, mitä se mies puuhaa. 

Jenna ja Emilia menivät kirjastonhoitajan 
luo. Aikansa kinasteltua, kirjastonhoitaja antoi 
periksi ja sanoi: ” Hän tahtoo sulkea kirjastoni, 
hän aikoo ostaa kirjat siinä toivossa, että sitten 
kun kirjat loppuvat, minun on pakko sulkea 

kirjasto. Se on tietysti totta.” ”Entä mitä siinä 
kirjeessä on?” Emilia kysyi. ” No, siinä on sulke-
mispaperit, joiden avulla hän voi sulkea kirjaston. 
Jollen myy hänelle kirjoja, hän sulkee kirjaston.” 
”Tiedätkö kuka hän on?” Jenna kysyi. ”Oi voi, 
hän on onneton veljeni.”, kirjastonhoitaja huo-
kaisi.

” Kas vain, hän unohti lompakon!” Jenna 
huomautti ja otti sen käteensä. ” Luulen, että 
hän saapuu pian hakemaan sen”, kirjastonhoitaja 
innostui.

Ja niin kävikin. Noin 10 minuutin kuluttua 
hän tuli:” Anna se tänne!” mies komensi.  ”Voin 
antaakin, mutta vain jos lupaat, että et enää iki-
nä tule tähän kirjastoon”, kirjastonhoitaja sanoi. 
Mies mietti hetken, mutta myöntyi ja lupasi, et-
tei ikinä tekisi sellaista. Mutta ilman rangaistusta 
hän ei selvinnyt, hän sai koko loppu kesän kastel-
la pikku siskonsa kukkia.               

Heidi Tunkelo
Jupperin koulu 4c.

Pi
irr

os
: U

rp
o 

Ko
tip

al
o



-6- -7-

Tänä vuonna aloittivat Juha ja Salla 
Matilainen yrittäjäuransa Spar-ket-
jun kauppiaina Laaksolahdentiellä ja 
palvelevat siten myös jupperilaisia. 
Molemmilla on vankkaa kokemusta 
tällä alalla. Juha on ollut töissä kaupan 
parissa 24 vuotta, josta 20 vuotta K-
ketjun palveluksessa. Sallalla on myös 
15 vuoden kokemus alalta. 

Perheeseen kuuluu kaksi lasta, 8-vuotias tytär ja 
9-vuotias poika sekä lisäksi kultainen noutaja. 
Työmatkakin on sopivat pituinen, koti sijaitsee 
Myyrmäessä.

”Kun yrittäjäksi ryhtyy , on siihen mentävä 
koko sydämellään mukaan” , sanoo Juha Matilai-
nen. Näin ei paljon vapaa-aikaa jää ja työtä voi pi-
tää myös harrastuksena. Jos aikaa jää muulle kuin 

työlle, niin Juhan harrastuksiin kuuluvat uinti ja 
ulkoilu. Sallakin ulkoilee mielellään, mutta hänen 
harrastuksiin kuuluu myös ruoanlaitto. 

Kaikki on uuden kauppiaan, Juha Matilaisen 
mukaan sujunut tähän asti hyvin, mutta edetään 
askel kerrallaan. Työ on ollut erittäin antoisaa ja 
palkitsevaa, mutta myös fyysisesti raskasta. Tällä 
hetkellä liikkeessä tehdään remonttia ja järjes-
tellään tavaroita. Tuoretuotteisiin kiinnitetään 
erityisesti huomiota. Satokautena tuotteet tulevat 
suoraan viljelijöiltä, melkein voi sanoa, että ”pel-
lolta tiskille” eli valikoima on taatusti tuoretta. 
Leipää tulee seitsemältä eri leipomolta, kultakin 
vähän eri päivinä. Normaaleista tuotteista 75% 
tulee Spar-yhtymän kautta.

 Haluamme palvella tämän alueen asukkaita 
parhaalla mahdollisella tavalla. Asiakaskunta on 
hyvin vaihtelevaa lapsiperheistä 90-vuotiaisiin 
miehiin ja naisiin. Erityisesti palveluun yritetään 
panostaa. Vaikka nyt ei varsinaisesti ns. palvele-
vaa lihatiskiä olekaan, se ei tarkoita sitä, etteikö 
erilaisia lihatuotteita olisi aina saatavilla. Asiak-
kaiden pitää vain ilmaista toiveensa ja jos jotakin 
tuotetta puuttuu, sitä tullaan hankkimaan aina 
mahdollisuuksien mukaan. Myös kotiinkuljetusta 
pystytään järjestämään, jos sitä toivotaan (esim. 
vanhemmat henkilöt, lapsiperheet). 

Muutaman kerran vuodessa ilmestyy Spar-
yhtymän toimittama mainoskirja, mutta mieti-
tään myös uusia tapoja mainostaa yritystämme 
mm. kehittämällä erilaisia tapahtumia. Aukioloja 
on pidennetty, arkisin olemme auki kello 8 -21, 
lauantaisin kello 8 -18 ja sunnuntaisin kello 12 
- 18.

Oman perheen lisäksi meillä on kolme 
muuta työntekijää, jotka kaikki ovat innokkaita 
vähittäismyyntityöhön ja kaikin puolin soveliaita 
tähän työhön. Kaikki on lähtenyt lupaavasti liik-
keelle. ”Jos joskus tulee vastoinkäymisiäkin, niin 
nehän ovat elämän suola, ja kaikki ongelmat on 
hyvin pystytty ratkaisemaan”, kertoo Juha Mati-
lainen.

Olemme viihtyneet hyvin täällä. Asiakkaat 
ovat olleet mukavia ja me haluamme ennen kaik-
kea palvella asiakkaitamme ja kuunnella heitä . 

Uusi kauppiaspari Jupperiin
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Erikoistuotteita hankitaan asiakkaiden toivomus-
ten mukaan muutaman päivän ”toimitusajalla”. 
Ylipäänsä voi sanoa, että pyrimme toimimaan 
asiakkaan ehdoilla. Meiltä voi jopa saada sushi-
annoksia, tilata voileipäkakkuja, kukkavihkoja 
ja kaikkea, mitä pystytään myymään näissä 
puitteissa. Tiistaisin ja perjantaisin tulee olemaan 
saatavilla kalaa.

Remontin valmistuttua saamme lisää tilaa 
kylmätuotteille, valikoima laajenee ja myymälän 
ulkoasu selkenee. 

Lea Ala-Peijari

On ihana seurata kevään tuloa, iloa ja vilsket-
tä Laaksolahti -talon pihassa: hyppynarut ja pallot 
on otettu esille ja leikkitelineet ovat ahkerassa 
käytössä. Lähikouluun on turvallista tulla, vaikka 
oppilaat ovatkin vielä kovin pieniä. 

Oppimismotivaatio on keskeinen tekijä 
kaikissa opiskelun vaiheissa ja koulukäyntikoke-
mukset kantavat aina aikuisikään saakka. Siksi 
kouluissa on tärkeää olla selvillä siitä, millaiseksi 
oppilaat opinahjonsa kokevat. Oppilaille tehdyis-
sä kyselyissä on käynyt ilmi, että suhteet opettajiin 
ovat keskeiset. Mutta kaveripiirillä, koulun tiloil-
la, ympäristöllä, säännöillä ja koko kouluyhteisön 
toiminnalla on tärkeä merkitys kouluviihtyvyy-
teen ja turvallisuuteen.  

Hyvä kodin ja koulun yhteistyö edellyttää eri 
osapuolilta todellista kumppanuutta. Tämä tar-
koittaa sitä, että opettajat ja vanhemmat arvosta-
vat toistensa osaamista ja pyrkivät aidosti yhdessä 
sovittuihin tavoitteisiin. Opettajat ovat opetuksen 
asiantuntijoita, mutta vanhemmat ovat parhaita 
lastensa tuntijoita. Vanhempainyhdistykset ja 

johtokunnat luovat omalta osaltaan koulun ima-
goa, mikä  näkyy ja kuuluu koko lähiyhteisössä.   

Kyläyhteisö voi tukea aktiivisella toimin-
nallaan koulun työtä ja oppilaiden hyvinvoin-
tia. ”Koko kylä kasvattaa” - hankkeen toiminta 
Jupperissa on esimerkki hyvästä yhteistyöstä. 
Koulun valvova silmä ei ulotu kaikkialle. Siksi 
tarvitaan jatkuvaa valppautta ja nopeaa asioihin 
puuttumista, mikä voi edellyttää aikuisilta myös 
jalkautumista iltaisin katsomaan, mitä lasten ja 
nuorten keskuudessa tapahtuu. On tärkeää, että 
yksituumaisuutta löytyy mm. kotiintuloajoista, 
riittävästä levosta ja ruokailusta sekä kielteisestä 
suhtautumisesta päihteisiin ja tupakointiin. 

Perheemme nyt jo aikuisilla lapsilla on mie-
luisat muistot Jupperin koulusta. Uskon, että 
tämä hyvä koulukulttuuri vallitsee siellä edelleen-
kin

Hyvää kevättä toivottaen
Anna-Ester Liimatainen-Lamberg

Kaupunginvaltuutettu Vahverotieltä

Kasvatetaan yhdessä
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AvantoSaukot ry:n ensimmäinen toim-
intavuosi rekisteröitynä yhdistyksenä 
on takana. 
Runsas vuosi sitten kartoitimme toimintamah-
dollisuuksiamme nimien keruulla. Saimme noin 
500 nimeä, vaikka kiersimme vain muutamia 
lähialueita. Olemme entistä vakuuttuneempia 
päämäärästämme saada Jupperiin Sandvikenin 
rantaan avantosauna ja laituri ympärivuotiseen 
käyttöön. Olemme luoneet suhteita lähialueiden 

asukasyhdistyksiin, kalastuskuntaan, yrityksiin 
sekä kaupungin suuntaan. Olemme saaneet val-
takirjan aloittaa laiturihankkeen toteuttaminen. 
Laiturin valmistuminen on tämän kesän tavoite. 
Siispä nyt toivotamme kaikki asiasta kiinnostu-
neet mukaan toimintaan. 

AvantoSaukot kokoontuivat vuoden 2003 
aikana 9 kertaa, lisäksi oli pienryhmä- ja työko-
kouksia, joissa kartoitettiin erilaisia jäsenprofiileja 

ja avustushakemusten suuntaviivoja, laaja-alai-
suutta ja seurantamallia. Olemme keskustelleet 
Sandvikenin rannan kokonaissuunnitelmasta ja 
avantosaunaharrastuksen yhteistyötä lisäävästä 
vaikutuksesta, sen tarjoamista eduista kesäuin-
ti- ja melontaharrastuksessa, purjehtimisessa, 
alueen lastentarhojen, erityiskoulujen ja partion 
toiminnassa sekä alueen unohtumaan päässeen 
uimakoulutoiminnan uudelleen virittämisestä. 
AvantoSaukkojen toiminnan kohteeksi on pää-
tetty ottaa alueen koko väestön hyvinvointi, häi-
riökäyttäytymisen ja syrjäytymisen ehkäisy, lasten 
ja nuorten päihdekasvatus, harrastus- ja toimin-
tamahdollisuuksien lisääminen ja ikääntymisen 
aiheuttamien ongelmien purkaminen käyttäen 
hyväksi yhteisöllisyyden elinikää ja elämänlaatua 
parantavaa vaikutusta. Ensi tavoitteena on raken-
taa ympärivuotiseen käyttöön sopiva laituri sekä 
sauna, kehittää siitä toimiva avantosauna ja viime 
kädessä tehdä laituri- ja avantosaunakokonaisuu-
desta alueen yhteinen fyysisen, sosiaalisen ja psy-
kososiaalisen hyvinvoinnin edistämispiste.

Tällä hetkellä viimeistellään laituria varten lu-
pahakemusta ja laiturin rakentaminen toteutetaan 
mahdollisimman pian, ehkä jo alkukesän aikana. 
Laiturirakennuksen kanssa rinnan pohditaan 
venepaikka-asioita ja Sandvikenin ranta-alueen 
kokonaissuunnitelmaa. Saunarakennuksen to-
teuttamiseksi on anomus pankkilainan takaukses-
ta käsiteltävänä kaupungin elimissä. Rahoituksen 
ja tontin käyttöoikeuden varmistuttua päästään 
rakennuslupa-asioihin. Rakennuslupa arvioidaan 
saatavaksi vuoden 2005 alkuun mennessä. Se 
merkitsee, että rakentaminen voitaisiin toteuttaa 
ensi vuoden aikana. Tähän liittyy luonnollisesti 
moninaisia vesi-, sähkö-, tie-, parkki- ym. asioita. 
AvantoSaukot tulevat sen takia edelleenkin otta-
maan yhteyksiä moniin eri tahoihin, asukkaisiin, 
yhdistyksiin, yrityksiin ja kaupungin virastoihin.

AvantoSaukoilla on laaja-alainen rakennus- ja 
toimintahanke, jossa otetaan huomioon eri ikä-
ryhmien virkistysmahdollisuudet. AvantoSaukko-
jen tavoite on KaupunginOsaHyvinvointi. Saukot 

Mennään uimaan! 
Tule Sinäkin! Talvellakin!
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eivät selviä tästä projektista yksin vaan tarvitsevat 
eri ryhmien apua monin eri tavoin. AvantoSaukot 
toimivat promoottoreina ja yhteistyön ylläpitäjinä 
asukasyhdistysten, kalastuskunnan, lähialueiden 
yritysten ja kaupungin kesken. 

Avannosta portaille -  
Suunnitelma

Miten avantosaunominen vaikuttaa? Tätä 
asiaa olemme pohdiskelleet eri näkökannoilta 
kirjoituksissamme, joita olemme julkaisseet 
JOY-lehdessä ja jakaneet sadoittain ovelta-ovelle. 
Uskoaksemme omakohtainen ”todistaminen” on 
viime kädessä paras viesti niille, jotka pohdiske-
levat mahdollista uutta ja inspiroivaa ”extreme” 
kuntoiluharrastusta. Saukot ja Saukkojen ystävät 
ovat kokeneet mm seuraavaa: 

AINAINEN PALELEMINEN on loppu-
nut, TOISTUVAT FLUNSSAT/ HENGITYS-
TIEINFEKTIOT ovat loppuneet tai vähenty-
neet, samoin SELKÄVAIVAT, JALAT pysyvät 
lämpiminä, MIELI on piristynyt ja UNET ovat 
parantuneet ja kummallista, omalaatuinen ja kiu-
sallinen vaiva eli NIVELTEN JATKUVA KOLO-
TUS on loppunut.

Tieteellinen tutkimus on aika tavalla alkuas-

kelissaan avantovaikutusten ja erityisesti avantoi-
lun ja saunomisen yhteisvaikutusten suhteen. Me 
turvaamme kuitenkin siihen, miltä itsestä tuntuu. 
Tuntuu hyvältä, vaivat jäävät usein avantoon, 
mitä muuta tarvitaan!
AvantoSaukot ry v. 2004:
Hallitus:
Marjaleena Koskiniemi pj, puh. 050-566 2055, 
email: marjaleena.koskiniemi@helsinki.fi
Veli-Matti Häggman vpj, puh. 041-536 8600, 
email: veli-matti.haggman@fimnet.fi
Leena Lepola, siht. puh. 040-589 0009, email: 
leenalepola@hotmail.com
Pirjo Kuusisto, nimenkirj. puh. 040-515 5765, 
email: pirjo.kuusisto@luukku.com
Kirsti Dahlström, Tuula Helander, Mauri Lepola, 
Sonja Tuomolin.
Varajäsenet: Helena Haavisto, Pasi Rissanen
Rahastonhoitaja: Marita Granholm
Tilintarkastajat: Jouko Kuusisto, Tytti Manni
Asiantuntijat: Sirpa Hertell, Peter Sandholm

AvantoSaukot ry:n puheenjohtaja ja sihteeri

Avantosaukot etsivät LVI-asiantuntijaa! 
Vastaus johtokunnan jollekin jäsenelle tai 
emailina avantosaukot@kolumbus.fi

Keskustelutilaisuus 
”surffirannan” kehittämisestä 
Alueella toimivat Avantosaukot  ovat ajaneet in-
nokkaasti avantouintimahdollisuuden luomista 
Jupperiin. Hankkeen tavoitteena on paitsi avanto 
niin myös siihen liittyvä sauna. Tästä hankkeesta 
on juttu toisaalla tässä lehdessä. 

Surffiranta on ollut tähänkin asti perinteisesti 
jupperilaisten erilaisessa käytössä. Ranta on toi-
minut jupperilaisten venerantana, surffirantana, 
se on ollut koirien uintipaikka (koirien vienti var-
sinaiselle uimarannalle ei ole sallittua), talvisin se 
on toiminut alueen ainoana kunnollisena yleisenä 
reittinä järven jäälle hiihtoladuille jne. Uusien 
toimintojen tulo rannalle tuo myös rakennelmia. 
Nämä voivat aiheuttaa rajoituksia siellä jo oleviin 
toimintoihin.  Alueen kehittämistä tulisikin miet-
tiä yhdessä ja kaikki mahdolliset vanhat ja uudet 

toimintamuodot huomioon ottaen.
Jupperilaisten mielipiteen kartoittamiseksi 

johtokunta on päättänyt järjestää yhdistyksen 
kevätkokouksessa keskustelutilaisuuden näistä 
asioista. Kevätkokoushan on jo tällä viikolla (6.5. 
klo 19.00). Kaikki asiasta vähänkään kiinnostu-
neet tulkaa sinne mukaan kertomaan oma käsi-
tyksensä asiasta. 

Tähän mennessä käydyissä keskusteluissa 
osaa asukkaista on kovasti huolettanut toisaalta 
mahdollinen merkittäväkin liikenteen lisäänty-
minen alueemme kapeilla kaduilla, toisaalta myös 
hankkeen rahoitus ja sen seuraukset ovat huolet-
taneet joitakin. 

Hankkeen toteutus saunoineen on arvioi-
tu maksavan Avantosaukkojen arvion mukaan 
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suuruusluokaltaan noin 200 000 euroa. Toisaal-
ta myös sen käyttö maksaa. Tässä on otettava 
huomioon tarvittava sähkö saunoihin ja avannon 
sulana pitämiseen, vesi- ja jätevesimaksut, varti-
ointi, rakennuksen ja varsinkin saunojen jatkuva 
huoltotarve ja pääoman kulut korkoina tms. 
Oma varovainen arvioni vuosikustannuksesta on 
luokkaa 30 000 euroa riippuen jossain määrin 
käyttäjämäärästä (puolet on investointiin liittyviä 
kuluja ja toinen puoli kävijämäärästä riippuvia 
hoitokuluja). Tämän rahamäärän saaminen vuo-
sittain kokoon on varsin suuri hanke. Vertailuna 
todettakoon, että koko Omakotiyhdistyksen vuo-
sibudjetti on luokkaa 20 000 euroa. 

Kävijämääräarviota ei vielä ole. Nykyisen 
Laaksolahden saunattoman avantouintipaikan 
uintikertojen määrä talvessa oli viimeksi lehtitie-
tojen perusteella 18 000 käyntiä kaudessa. Mai-
nostamalla paikkaa ja saamalla mm. liikenne- ja 
parkkipaikkakysymykset järjestykseen vastaava 
määrä kävijöitä olisi varmasti saatavissa tänne-
kin. Se tietäisi keskimäärin 180 käyntiä päivässä 
talviaikaan. Se keskittyisi todennäköisesti osittain 
viikonloppuihin, jolloin kävijämäärä olisi helposti 
luokkaa 200 - 300 henkeä päivässä. Tämä lisäisi 
merkittävästi jo Tammipääntienkin liikenne-
määriä puhumattakaan Rantatien liikenteestä. 
Kyseinen käyttäjämäärä merkitsisi 1,5 - 2 euron 
kustannusta käyntiä kohti. 

Avantosaukot ovat keränneet hankkeen kan-
natuslistoja Jupperista ja lähiympäristöstä. Sen 
perusteella lähialueilta tulisi noin 500 aktiivista 
harrastajaa. Jos sen käyttö rajoittuisi pelkästään 

lähialueelle, niin kannattajalistojen perusteella se 
merkitsisi 60 euroa käyttäjää kohti vuodessa. Jon-
kun on tämä maksettava. Esimerkiksi uimahal-
leissa periaatteena on ollut, että kaupunki maksaa 
investoinnit ja käyttäjiltä peritään suoria käyt-
tökustannuksia vastaavat kulut eli noin puolet 
kokonaiskuluista. Yleensä lipputuloilla pyritään 
kattamaan tämä jälkimmäinen puoli kuluista. 

Kävijämäärää voidaan myös rajoittaa, jolloin 
vaikutukset alueen liikenteeseen ovat pienemmät. 
Tällöin kuitenkin kustannukset käyntikertaa 
kohti kasvavat vastaavasti. Jos koko sauna-avan-
tokompleksiin liittyviä esim. kaupungin takaamia 
lainakuluja ei pystytä hoitamaan, niin käytännös-
sä avannon hoito siirtyy kaupungille, joka päättää 
sen jatkosta. Se voisi olla esim. toiminnan vuok-
raaminen Suomen ladulle tms. järjestölle, joka jo 
ennestäänkin hoitaa muuallakin vastaavia hank-
keita. Viimeistään tässä vaiheessa hanketta ja sen 
markkinointia ruvetaan hoitamaan selvemmin 
liiketaloudellisin perustein. 

TAP

Tuothan oman näkemyksesi kevätkok-
ouksen keskustelutilaisuuteen, jotta 
myös Omakotiyhdistyksen johtokunta 
voi ottaa kantaa avantouinti- ja rannan 
kehittämis- hankkeisiin. Kehittämis-
ideoita kaivataan. Johtokunnan kannan 
tulee myötäillä jäsenistön enemmistön 
kantaa.
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Liukumärki ja kiviä koulun pihalla
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Jupperin Omakotiyhdistyksen jäsen 
Juha-Pekka Ripatti on kokoomuksen 
ehdokkaana EU-parlamenttivaaleissa 
(www.jpripatti.net). Vaalithan ovat kes-
äkuun 13 pv. 

Juha-Pekan perheen tausta on hyvin juppe-
rilainen. Perheen lapset 3-vuotias Kare ja 5-vuo-
tias Miro ovat jo neljännen polven jupperilaisia. 
Juha-Pekan vaimo Tuula Helander on syntynyt 
Jupperissa ja pari vuotta sitten tuonut koko per-
heensä omille juurilleen. 

Juha-Pekka on toiminut vuodesta 1990 
lähtien Metsästäjäin Keskusjärjestössä ja siellä 
vuodesta 1998 lähtien toiminnanjohtajana sekä 
Metsästäjä ja Jägare lehtien päätoimittajana. 
Järjestöllä ja lehdellä on myös lain edellyttämiä 
tehtäviä ja se on siten näiltä osin myös viran-
omaisjärjestö. Järjestön jäsenmäärä on n. 300 
000 henkeä. 

Hän harrastaa myös itse metsästystä. Koto-
na sen huomaa useista seinillä olevista sarvista, 
jotka ovat peräisin eri puolita Eurooppaa. Myös 
keittiön suunnittelu on pääosin hänen esittä-
mien linjojen mukaan tehty. Riista kulkeekin 
hänen käsissään metsästä aina pöytään asti. 

Bryssel on tuttu myös työpaikkana. Hän on 
käynyt Metsästäjäin Keskusjärjestön kansainvä-
listen asioiden sihteerinä ja toiminnanjohtajana 
siellä vuodesta 1993 lähtien. Työhön on kuulu-
nut mm. Suomen EU:n liittymis-neuvottelujen 
aikana suomalaisen metsästyksen edunvalvonta.  

Mitä hyötyä sitten Jupperille olisi ”omasta 
Mepistä”? EU:ssa tehtävä lainsäädäntö on sii-
rymässä jatkuvasti yhä selkeämmin EU-parla-
mentille ja eduskunnan rooli jää pienemmäksi. 
Monien asioiden EU-tasolla tehtävät direktiivit 
tulevat vaikuttamaan entistä enemmän myös 
yksittäisten ihmisten asioihin. Jupperilaisille ja 
suomalaisille ei ole yhdentekevää, minkälaisia 
direktiivejä siellä tehdään. Meidän alueen nä-
kemysten ja olosuhteiden olisi hyvä näkyä myös 
päätösten teossa. Vaikka Mepit ovatkin kiireisiä 
voidaan myös ajatella, että oman ehdokkaan 

kautta on mahdollista myös toisensuuntainen 
tiedonsiirto, jota voidaan hyödyntää oman alu-
een kehittämisessä. 

Tällä hetkellä Juha-Pekka on päätoiminen 
EU-parlamentin ehdokas. Hänen poliittinen 
taustansa on lyhyt eli hän ei ole ollut aktiivisesti 
politiikassa mukana, tosin aatemaailma on luon-
nollisesti ollut kokoomuksen linjan suuntainen. 

Vaalien osallistumisprosentiksi veikataan 
nytkin melko alhaista lukua. Jupperissa voisim-
me tätä parantaa omalta osaltamme. Jos katso-
mukset ovat muilta osin samansuuntaiset, niin 
oman alueen ehdokas voisi olla yksi vaihtoehto.  

TAP

Jupperille oma Meppi?
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Talvipäivä Jupperin rantaniityllä 
8.2.2004

VPK järjesti tapahtumman 
monta kivaa hommaa ihan 
pienimmillekin kummas-
teltavaksi. Halukkaat pää-
sivät kokeilemaan miten 
vesitykillä saisi kaadettua 
matkan päässä olevia keilo-
ja -ja sehän kiinnosti. Taisi 
olla useammallakin märät 
kengät kotiin lähtiessä. 
Myös palon sammutusta 
pääsi kokeilemaan sekä 
tutustumaan paloauton 
hämmästyttäviin härvelei-
hin.

Omakotiyhdistyksen paikalle järjestämä lumiliu-
kumäki oli tauottomassa käytössä koko tapahtu-
man ajan. Siinä laskettiin niin pulkalla, kelkalla 
kuin ihan pyllymäkeäkin. Eikä varmaan kylmä-
kään kerennyt tulemaan, kun mäkeä kiivettiin, las-
kettiin ja juostiin edestakaisin. Meille vähemmän 
juoksenteleville oli tarjolla lämmikkeeksi lämmin-
tä mehua ja tietysti kuumia makkaroita, kahvia ja 
leivonnaisia sai ostaa yhdistysten myyntipisteistä.

Talvipäivästä kun oli kyse, niin suksilla liikkujia 
riitti. Hiihtämistä yritettiin jopa 4-hengen suk-
silla.
Ku

va
t: 

Ki
m

m
o 

Si
er

im
o



-12- -13-

Orkesterin kokoonpano 
* Kapellimestari  Maarit Kirvessalo-Nurmela
* Pianosolisti Tarmo Järvilehto 
* Kokoonpanoon kuuluu 12 - 15 muusikkoa, 
jotka ovat pääosin espoolaisia musiikkiopistojen 
opettajia.
* Orkesteriin kuuluu kolme jupperilaista (Tuija 
Vainio, Tarja Koskinen ja kesä-jupperilainen Raili 
Poijärvi-Salmela)

Orkesteri on pyhittänyt kesäloman ensimmäisen 
viikon yhteiselle harjoittelulle. Harjoittelujakson 
päätöskonsertti pidetään sitten Laaksolahtitalolla 
10.6. Orkesteri on esiintynyt vastaavasti myös ai-
kaisempina kesinä mm. Hämeenkylän kirkossa. 

Ohjelma
Orkesteri soittaa lähinnä Bach`n ja Mozart`in 
musiikkia. 
Tarkempi ohjelma selviää konsertissa. 

Tilaisuus on maksuton.
Ohjelman hinta on 5 €.  
Sen tuotto menee virolaisen ystävyysseurakunnan 
urkujen hankinnan rahoittamiseen. 

Laaksolahtitalo ja Jupperin Omakotiyhdistys tar-
joavat yleisölle kahvit tilaisuuden päätteeksi.

Jupperin Kamariorkesteri pitää konsertin 
Laaksolahtitalolla torstaina 10.6.2004 klo 19.00

Juhlatoimikunta
Juhlatoimikunta on aloittanut toimintansa ja ko-
koonpano on hieman muuttunut. Toimikunnan 
vetäjänä toimii Tapio Ala-Peijari ja muita jäseniä 
ovat Erkki Kyllästinen, Lea Ala-Peijari, Silve 
Sahlan ja Leena Virtanen. Toimikunta on lisäksi 
sopinut, että tilaisuuden yhteydessä julkaistaan 
myös teos, jonka sisältö käsittelisi nykyjupperia 
ja peilaisi sitä vanhoja valokuvia vasten. Julkaisun 
päätoimittajana toimii Silve ja sen taitosta on lu-
vannut vastata Vappu Ormio. Jos sinulla on hyviä 
ideoita juhlaan, niin vihjailepa johtokunnan tai 
toimikunnan jäsenille. 

Häiriöistä
Alueellamme on valitettavasti esiintynyt edelleen 
pientä ilkivaltaa ja viitteitä vakavammastakin. Eräs 
huolestunut isä löysi lumien sulamisen yhteydessä 
muutaman ruiskun rantatien läheisyydestä. Tämä 
lienee viite kovempien huumeiden käytöstä alu-
eella. Nämä ovat asioita, joihin  kaikkien pitäisi 
puuttua välittömästi niiden ilmaantua. Maastosta 
löytyvät käytetykin ruiskut ovat vaarana pienille 
lapsille, jotka eivät osaa niitä varoa. 

Muukin häiriökäyttäytyminen johtuu usein 
huumeista. Vieläkin jonkin verran esiintyviä 
graffiteja/töherryksiä ei voida kuitenkaan lukua 
tähän ryhmään vaan on oma lukunsa. Yksi hy-

väksi todettu keino niiden vähentämiseksi on 
jälkien korjaaminen mahdollisimman pian aina 
niiden ilmestyttyä. 

Löytötavaraa
Silve Sahlan on ottanut talteen punaisen naisten 
polkupyörän, joka oli hylätty hänen tonttinsa 
kohdalla rantatien ja rannan väliselle alueelle. Ky-
sellä voi Silveltä, jos tuntee, että pyörä voisi olla 
oma. Puhelin 854 7363. 

Tieasioista
Tammipääntien liikenteestä oli viime nume-
rossa arviointia. Nopeudet ovat olleet edelleen 
korkeahkoja ja poliisin on nähty sakottaneen-
kin autoilijoita siellä. Läpiajon mahdollisuutta 
Vantaalle on haluttu estää. Omakotiyhdistyksen 
ympäristötoimikunta otti kuitenkin kielteisen 
kannan näihin kieltoihin. Myös johtokunta vah-
visti tämän kannan, se on linjassa myös aikaisem-
pien läpiajokieltoja vastustavien kantojen kanssa. 
Liikenteen pääosan ohjaaminen isommille väylillä 
on tapahduttava muilla keinoin. 

Edistettävinä kohteina pidettiin Riihinii-
tyntien-Pitkäjärventien kiertoliittymän aikaan-
saamista sekä Riihiniityntien parannuksien 
kiirehtimistä. 

TAP
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Toimintakertomus 2003
1. YLEISTÄ
Vuosi 2003 oli yhdistyksen 48. toimintavuosi. 
Yhdistys on perustettu 11.9.1955.

Yhdistys on toiminnallaan ja järjestämillään 
tapahtumilla pyrkinyt ajamaan jäsentensä  ja 
asukkaiden yhteistä etua sekä edistämään asuk-
kaiden välistä kanssakäymistä ja luomaan yhteis-
henkeä.

 

2. JÄSENET
Yhdistyksen jäsenmäärä oli vuoden 2003 lo-

pussa 375 henkilöä.
Yhdistykseen liittyi viime vuonna 4 uutta 

varsinaista jäsentä. Vuonna 1995 painettu juh-
lakirja annettiin myös viime vuonna jäseneksi 
liittyneille.

Yhdistyksen kunniapuheenjohtaja on Olavi 
Laine. Yhdistyksen kunniajäsen on Artturi Win-
qvist. Hän täytti 27 päivä syyskuuta 80 vuotta. 
Yhdistyksen edustajat kävivät onittelemassa.

 

3. YHDISTYKSEN KOKOUKSET
Sääntömääräinen kevätkokous pidettiin 8.5.2003 
Tammenterhossa. Paikalla oli 6 jäsentä.

Sääntömääräinen syyskokous pidettiin 
20.11.2003 Tammenterhossa. Läsnä oli 20 jä-
sentä. Kokouksen alussa kertoivat apulaiskau-
punginpuutarhuri Aira Sihvonen ja metsätalous-
insinööri Pertti Hiekka kaupungin puistometsien 
hoitohakkuista ja vastailivat yleisön kysymyksiin 
viherasioissa. 

  

4. JÄSENYYDET YHTEISÖISSÄ
Vuoden aikana yhdistys on toiminut seuraavissa 
yhteisöissä:

Leppävaaran alueneuvottelukunta. Edusta-
jamme Leppävaaran alueneuvottelukunnassa on 
Jouni Holopainen ja varajäsenenä on Eeva-Riitta 
Puomio.

Espoon Kotiseutuyhdistysten Liitto (EKYL). 
EKYL:n tilaisuuksissa edustajina ovat olleet Silve 
Sahlan, Eeva-Riitta Puomio ja Tapio Ala-Peijari. 
Silve Sahlan on osallistunut EKYL:n toimintaan 

hallituksen varajäsenenä.
Suomen Kotiseutuliitto. Suomen Kotiseu-

tuliiton vuosikokoukseen ja kotiseutupäiville 
Tampereella osallistuivat Tapio Ala-Peijari ja Kai 
Haapamäki

Suomen Sukututkimusseura. Yhdyshenkilö-
nä on ollut Pirjo Mattila

Pro-Espoonjoki ry. Pro-Espoonjoki ry:ssä 
ovat toimineet puheenjohtajana Tapio Ala-Peijari, 
taloudenhoitajana Seppo Räisänen, hallituksen  
varajäsenenä Eeva-Riitta Puomio sekä edustajis-
tossa Eeva-Riitta Puomio ja Rainer Westerlund.

Pitkäjärvi-toimikunta. Pitkäjärvitoimikun-
nalla ei ole ollut aktiivista toimintaa vuoden 
aikana.

Loppuvuodesta johtokunta päätti liittyä 
Laaksolahden kirjaston ystävät ry:een. Käytännön 
toimenpiteenä liittyminen siirtyi kuitenkin seu-
raavaan vuoteen. 

5. JOHTOKUNTA JA 
TOIMIHENKILÖT
Johtokunta

Johtokunnan kokouksiin on voinut osallistua 
puheenjohtaja, hallituksen yhdeksän jäsentä sekä 
kunniapuheenjohtaja, taloudenhoitaja ja lehden 
päätoimittaja.
Puheenjohtaja  Tapio Ala-Peijari 11
Varapuheenjohtaja  Eeva-Riitta Puomio 6 
Sihteeri   Haapamäki 10
Muut jäsenet  
Mauri Alasaari    5
Pirjo Kuusisto    9
Erkki Kyllästinen 5
Markku Rantalainen 9
Eino Savola  8
Kimmo Sierimo 6
Rainer Westerlund 6

Johtokunta on pitänyt yksitoista kokousta 
vuoden aikana. Numero nimen jälkeen osoittaa 
osallistumista kokouksiin. Johtokunnan kokouk-
siin on osallistunut yleensä myös taloudenhoitaja 
Tapani Vuopala.

Jupperin omakotiyhdistyksen virallista asiaa
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 Toimihenkilöt
Yhdistyksen sihteerinä toimi Kai Haapamäki 

ja taloudenhoitajana Tapani Vuopala. Yhdistyksen 
tilintarkastajina toimivat Sinikka Alanen KHT ja 
Maranne Paukkunen sekä varatilintarkastajana 
Reino Tammela. Tositteiden hyväksyjänä johto-
kunnan puolesta toimi Tapio Ala-Peijari ja yhdis-
tyksen lehden päätoimittajana Tapio Ala-Peijari.

6. TOIMIKUNNAT
Johtokunta oli asettanut toimikuntia päätöksiä 
valmisteleviin tehtäviin ja osin myös työn teke-
miseen. Toimikunnan ja niiden koollekutsujat 
olivat:
1 Perinnetoimikunta Saini Lanu
2 Kaava- ja ympäristötoimikunta, Eino Savola
3 Taloustoimikunta, Markku Rantalainen
4 Talkoo- ja Tammenterhotoimikunta, Kai Haa-
pamäki
5 Tapahtumatoimikunta Erkki Kyllästinen
6 Lehti- ja tiedotustoimikunta Tapio Ala-Peijari
7 Venetoimikunta Kai Haapamäki

Toimikunnat ovat kokoontuneet tarpeen 
mukaan. Eniten kokouksia ovat pitäneet perinne- 
ja tapahtumatoimikunnat.

7. ASUKASTAPAHTUMAT
Talvitapahtuma 2.3.2003 

Pitkäjärven rantaniityllä ja jäällä pidettiin yh-
teistyössä Pitkäjärven VPK:n kanssa. Ohjelmassa 
oli kilpailuja lapsille, VPK:n kaluston esittelyä ja 
palosammutus harjoittelua. Tilaisuuteen osallistui 
mainiossa talvisäässä noin 150 henkilöä. 
Siivoustalkoot 6-7.5.2003

Siivoustalkoot järjestettiin osin yhteistyössä 
koulun, päiväkotien ja Laaksolahden, Veinin 
yhdistysten sekä Marttojen kanssa. Työnjako sekä 
infopiste ja tarjoilu oli koululla. Siivousryhmät 
keräsivät katujen ja puisto/kenttä alueilta roskia 
jätelavalle. Osallistujia oli noin 150 henkilöä ja 
lisäksi Jupperin koulun oppilaat olivat päivällä 
siivonneet koulun ja rannan pallokentän välisen 
alueen. 
Rantatalkoot 22.5.2003

Talkoissa kunnostettiin ja siistittiin uimaran-
taa. Osallistujia noin 12 henkilöä. Ranta siivottiin 
talven roskista, laituria kunnostettiin ja talkoiden 
jälkeen saunottiin. 
Golf-tapahtuma 21.8.2003

Tutustuminen Golfin saloihin tapahtui Ring-

siden kentällä Niipperissä.  Tilaisuuteen osallistui 
yhteensä 15 pelikierrokselle lähtenyttä ja 14 pe-
listä kiinnostunutta, jotka saivat opastusta pelin 
perusasioista.
Espoon saariston veneretki 26.8.2003

 Perinteisen kesäjuhlan tilalla järjestettiin 
veneretki Suvisaaristo kiertäen ja lisäksi pysäh-
dyimme Vasikkasaareen. Retkelle osallistui täysi 
veneellinen eli noin 70 henkilöä. Sää suosi retke-
läisiä. Retkelle oli järjestetty myös ruokatarjoilu 
sekä opas.
Römppäjäiset  18.10.2003

 Yhteistuvalla vietimme iltamia iltapalan, 
leikkimielisen ohjelman ja tanssin merkeissä.  
Iltamiin osallistui 70 henkilöä. 

8. HARRASTUS-JA 
KERHOTOIMINTA

Lentopallo. Lentopalloharrastusta varten 
olemme varanneet pelivuoron Jupperin koulun 
liikuntasalista yhdessä Veinin Omakotiyhdistyk-
sen kanssa.

Sukututkimuskerho. Kerho on kokoontunut 
Pirjo Mattilan johdolla joka toinen viikko.

”Sainin seura”. Saini Lanun johdolla toimii 
vapaamuotoisesti yhdistyksen perinnetoimikun-
ta. Seura osallistuu esim. alueemme vanhan ja uu-
den rakennusperinteen keräämiseen ja nykytilan 
tallentamiseen valokuvaamalla.

Luontopolku. Tammenterhon pihasta on 
lähtö luontopolulle ja saatavilla opaskarttoja teh-
tävineen.

Venetoimikunta. Pitkäjärven alueemme vene-
rannan veneiden säilytys ja käyttö on ollut järjes-
täytymätöntä. Tilanteen parantamiseksi keväällä 
perustettiin venetoimikunta, jonka tehtäväksi 
tuli asian edistäminen ja valmistelu. Yhdistys lä-
hettikin kaupungille kirjeen, jossa ehdotettiin 
kaupungin omistaman rannan antamista yhdis-
tyksen valvontaan. Asian käsittely ei ole edennyt 
kaupungilla vielä päätöksen asti. 

9. TIEDOTUSTOIMINTA
Yhdistyksen jäsenlehti JOY. Jupperin Oma-

kotiyhdistys ry:n jäsenlehti ilmestyi neljä kertaa 
ja jaettiin peittojakeluna koko Jupperin alueelle 
ja postitettiin yhteistyökumppaneille. Painosta on 
lisätty 800 kappaleeseen. Kotitalouksia alueellam-
me on yli 700. 

Lisäksi tiedottamiseen on käytetty Tammito-
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rin ja Tammenterhon ilmoitustauluja.
Internet-sivut. Yhdistyksellä on omat Inter-

net-sivut, joiden ylläpitäjänä toimii Petri Savola. 
Sivun osoite on www.netcore.fi/joy/.

10. YHDISTYKSEN HALLINNASSA 
OLEVIEN ALUEITTEN HOITO

Hoitovastuullamme ovat seuraavat talkoilla 
rakennetut ja  kunnostetut kohteet:
1. Toimitila Tammenterho ja sen ympäristö.
2. Rantaniityn pallokenttä ja siihen liittyvä leik-
kikenttä.
3. Uimaranta laitureineen.
4. Veneranta ympäristöineen.
5. Kaipionmetsän luontopolku.
6. Tammitorin ja Tammenterhon ilmoitustaulut.
7. Palomäen tontti

Tammenterho. Rakennus sijaitsee osoitteessa 
Tammipääntie 33. Se on vuokrattu kaupungilta. 
Rakennuksessa on kokoushuone, toimistohuone, 
keittiö ja kellarissa wc-tilat sekä varastotilaa. Ra-
kennus on ollut koko vuoden kokous- ja kerho-
käytössä. Tiedotusmateriaalia on esillä ilmoitus-
tauluilla ja hyllyissä. Oman käytön lisäksi siellä 
on järjestetty lukuisten paikallisten yhteisöjen 
kokouksia. 

11. KANNANOTOT JA YHTEYDET
Kannanotot kaavoitusasioihin. Yhdistys on 

aikaisemmin osallistunut aktiivisesti Palomäen 
kaavan tekoon. Kuluneena vuonna kaava hy-
väksyttiin valtuustossa. Muuntamoiden rasite-
varauksia koskevien valitusten johdosta kaavan 
lopullinen hyväksyntä ei ole vielä voimassa, mutta 
kaupunginhallituksen päätöksen mukaan kaavaa 
tullaan alueella soveltamaan muilta osin.

Muistutettiin toistamiseen Tammipääntie 55 

kauppakiinteistön kaavamuutosesityksestä  
kaupunkisuunnittelukeskukseen. 

Ympäristö. Yhdistyksemme aktiivinen toi-
minta Pitkäjärven kunnostamiseksi on tapahtu-
nut pääosin Pro-Espoonjoki ry:n kautta. 

Talvella 2003 kaupungin metsäyksikkö 
aloitti yhdistyksen aloitteesta metsänhoitohak-
kuut Pitkäjärventien ja Riihiniityntien välisellä 
suometsäalueella. Lopputuloksena syntyi  avara 
puistometsikkö.     

Liikenneturvallisuus. Yhdistyksen aktiivisen 
toiminnan ansiosta saimme rakentamisrahaa 
kaupungin 2003 talousarvioon Ylänkötien (ra-
kenteilla olevan Laaksolahti-talon läheisyyteen) 
ja Tammipääntien (Jupperintien) rakentamiseksi. 
Katujen rakentaminen eteni ripeästi ja päällys-
tettynä otettiin todella tarpeelliseen käyttöön 
syksyllä.

Tammipääntien lisääntynyt liikenne sekä 
ylinopeudet ovat huolestuttaneet kadun varren 
asukkaita.   Yhdistys on pyrkinyt parantamaan 
tilannetta lähinnä keskustelua ja tiedotusta lisää-
mällä. 

Yhteistoiminta. Olemme lisänneet yhteis-
toimintaa naapuriyhdistyksien ja ”Koko Kylä 
Kasvattaa”-projektin kanssa mm. yhteisissä 
suunnittelukokouksissa ja tapahtumien järjes-
tämistalkoissa (siivous, juhannusjuhlat). Yhteis-
työssä naapuriyhdistysten kanssa esitimme myös 
kannanoton erityisesti Laaksolahden kirjaston 
säilyttämisen puolesta.

Avustukset Espoon kaupungilta. Avustuksia 
myönsivät Kulttuuriasiainkeskus Projektiavus-
tusta 1800 €, Puhtaanapitoavustusta 600 €, 
Talkooavustusta 500 €, Avustukset yhteensä                
2900 €.

Jupperin Omakotiyhdistys ry

Ympäristöasioista
Pitkäjärven jätevesiputken kohtalosta Es-

poon ympäristökeskus ja Espoon vesi pitivät 
tiedotustilaisuuden. Espoon ja Vantaan vedellä 
on nyt ollut uusi ajatus, että putki jäisi edelleen 
järven pohjalle varaputkeksi, vaikka uusi putki 
on parhaillaan valmistumalla järven toiselle 
rannalle. Tämän perustelun on se, että uuden 
putken osalla tapahtuva putkirikko aiheuttaisi 
pumppaamolla kaiken jäteveden valumisen 
maastoon ja sieltä edelleen järveen. Varaputki-

mahdollisuus estäisi tämän. Perusteluja asukkaat 
eivät oikein kuitenkaan hyväksyneet, vaan siitä 
aiheutuvien haittojen (tarttuu verkkoihin, estää 
roskakalojen nuottauksen) perusteella vaadittiin 
edelleen putken poistamista.  Myös maanomis-
tajat, jotka olivat antaneet luvat uuden putken 
rakentamiseksi mailleen olivat hurjana. Heidän 
antamansa luvan ehtona oli ollut, että vanha 
putki poistetaan. Keskustelun perusteella näyt-
täisi, että asiaa ei ole vielä loppuunkäsitelty. 

TAP
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Yhteistyökumppaneita ja kannatusjäseniä

Remontti- ja korjauspalvelua
Onko kodissasi tarvetta remontille tai jotakin, joka vaatisi korjausta?

Teen:  Remontit    Ota yhteyttä ja kysy lisää, niin sovitaan
 Korjaukset     yhdessä jatkosta.
 Pienet rakennustyöt 
 Kalusteasennukset     Tarvassaneeraus
 Pienet rautarakennetyöt   Mika Tarvas
       Puh: 040 7079564

Toimitusjohtaja

Marko Lehtonen

Aisatie 16 B

01640 Vantaa

Linnainen

HIERONTAA, vyöhyketerapiaa

30 min     osahieronta             15,-
45 min     puolihieronta          21,-
1 h           puolihieronta          28,-
90 min     kokohieronta          42,-

halutessasi  hieronnan  lisänä : 
moxaus tai  kuivakuppaus

Vyöhyketerapia  
  n 45-50 min   30,-
0-7 vuotiaat    0,-

  SOITA  JA KYSY LISÄÄ! 

Koulutettu hieroja
Vyöhyketerapeutti  
 Maria Tarvas
 
Pitkäjärventie 48
 050-3634670               

Laaksolahden Spar-kauppa
Oma lähikauppamme

Tervetuloa tutustumaan uudistet-
tuun kauppaan 

Aukioloajat:

arkisin  klo 8 - 21
lauantaisin  klo 8 - 18
sunnuntaisin klo 12 - 18
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Jupperin omakotiyhdistys ry:n sääntömääräinen kevätkokous pidetään torstaina 
6.5. 2004 klo 18.300 TAMMENTERHOSSA, Tammipääntie 33. 
Kokouksessa käsitellään sääntöjen 6 §:n määräämät asiat.

ESITYSLISTA

1. Kokouksen avaus.
2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja. 
3. Valitaan kokouksen sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa.
4. Todetaan kokouksen laillisuus.
5. Todetaan kokouksen osanottajat ja heidän äänivaltaisuutensa
6. Hyväksytään kokouksen työjärjestys.
7. Esitetään hyväksyttäväksi johtokunnan laatima vuoden 2003 toimintakertomus.
8. Esitetään vuoden 2003 tilikertomus ja tilintarkastajien lausunto.
9. Päätetään tilien hyväksymisestä ja vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle ja muille 
     tilivelvollisille vuoden 2003 osalta tai muista toimenpiteistä, joihin toiminta- ja tilikertomukset 
     sekä tilintarkastajien lausunto antavat aihetta.
10. Rannan kehittäminen avanto yms. tarkoituksiin
11. Käsitellään muut esille tulevat asiat
12. Kokouksen päättäminen.

JOHTOKUNTA

Kutsu kevätkokoukseen

Kierrätysautot
Huhtikuussa YTV:n kierrätysautot ovat jo 

keränneet Espoon asukkaiden tuomaa ongelma-
jätettä, metalliromua ja sähkö- ja elektroniikkaro-
mua. Näitä voi viedä jatkuvasti YTV:n kiinteille 
keräyspisteille. 

Kevätsiivouksen ja palamattoman 
talousromun

poiskuljetuksen omakotiyhdistys järjestää 
5.5. klo 15.00 -20.00 Tammenterhon pihasta. 
Tiukkana tilaisuuden organisoijana toimii Kai 
Haapamäki. 

Huom. lavalle ei siis oteta ongelmajätteitä, 
maksullisia sähkölaitteita, rakennusjätteitä, au-
tonrenkaita ym. Ne jätteet, joille on oma keräys 
kuten paperit, pahvit paristot yms. kuuluvat ko. 

keräyspisteisiin eikä Tammenterhon siirtolavalle. 
Kevätsiivouksen keskuspaikkana on myös 

Tammenterhon piha. Kahvi ja mehutarjoilu. 

 Rantatalkoot ma 17.5.
Perinteisissä rantatalkissa laitamme laiturin 

paikalleen siivoamme uimarannan ja lähiympä-
ristön sekä kunnostamme muutoinkin aluetta. 
Aloitamme klo 18.00. Tervetuloa.

Pujo ja jättiputki
Näiden poiskitkemistä on tehty alueellamme 

viime vuosina. Ne ovat kuitenkin sitkeitä kasveja 
ja niiden poistoa tulee jatkaa vuosittain, jotta ne 
saadaan pysymään kurissa. Poisto tapahtuu par-
haiten siten, että kukin huolehtii omassa aikatau-
lussaan oman lähialueensa kitkennästä. 

Kevätsiivouksesta
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Jupperin Omakotiyhdistys ry.

Puheenjohtaja
Tapio Ala-Peijari  Kaivosmiemenkuja 6 B 8524727, 040-8290068

Johtokunta
Eeva-Riitta Puomio, vpj Peltorinteenkuja 1  8521353
Kai Haapamäki, siht  Kalliotie 17 A   8543384
Sirpa Hertell   Yhteistuvantie 1  8521773
Marja-Leena Koskiniemi     050-566 2055
Pirjo Kuusisto   Kaivosmiehenkuja 5  8546873
Erkki Kyllästinen  Kalliotie 1   0400-330763
Markku Rantalainen  Peltotie 17   8523515
Kimmo Sierimo  Jupperinmetsä 16  050-4126335
Rainer Westerlund  Yhteistuvantie 1  8521773

Rahastonhoitaja
Tapani Vuopala  Mäkikuja 3 A   8523059

Olavi Laine   Kunniapuheenjohtaja
Artturi Winqvist  Kunniajäsen
Jouni Holopainen  Alueneuvottelukunnan jäsen
Silve Sahlan   EKYL:n hallituksen varajäsen

Jäseniä    375 henkilöä
Kotisivu: http://www.netcore.fi/joy/

Jäseneksi liittyminen
Jäseneksi voi hakea maksamalla liittymismaksu yhdisyksen tilille. Tilillepanon tiedotus-
kohtaan on merkittävä selvästi nimi, osoite, tontin numero ja mielellään myös puhelinnu-
mero ja sähköpostiosoite. Johtokunta hyväksyy jäsenen normaalisti seuraavassa kokouk-
sessaan. Vuosittaista jäsenmaksua ei tänä vuonna ole.

Tilinumero Nordea-Lähderanta 221318-17979

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

ti 4.5.  Lentopallo
ke 5.5.  Sukututkimuskerho
ke 5.5.  Roskalava Tammenterholla s.18
to 6.5.  Yhdistyksen kevätkokous s.18
la 8.5.  Kartanokierros
ti 11.5. Johtokunnan kokous klo 19
ti 11.5. Lentopallo
ma 17.5.  Rantatalkoot s.18
ti 18.5. Lentopallo
ke 19.5. Sukututkimuskerho
ti 25.5. Sainin seura

Kesäkuu

ti 8.6.  Johtokunnan kokous klo 19
to 10.6. Konsertti Laaksolahtitalolla s.13
ke 23.6. Juhannusjuhlatalkoot 17->
to  24.6. Juhannusjuhlatalkoot 17 ->
pe 25.6. Juhannusjuhla 20->
ma 28.6. Juhlien jälkien siivous 17->

Heinäkuu

Iloista kesälomaa!

Elokuu

ti 10.8.  Johtokunnan kokous klo 19
su 22.8. JOY 3/2004 ilmestyy

Kerhot kokooontuvat yhdistyksen 
toimitilassa Tammenterhossa

Tammipääntie 33

Tammenterho on jäsenistön 
käytettävissä. Tiedustelut

Eeva-Riitta Puomio
eeva-riitta.puomio@sci.fi 

puh. 050-5319219.

Seuraava lehti 3/2004 ilmestyy
su. 22. elokuuta

Aineisto lehteen viimestään
su. 8. elokuuta.

Muista
Jupperin Omakotiyhdistyksen 
sääntömääräinen kevätkokous

Tammenterhossa

torstaina 6.5.2004 klo 18:30 !

Juhannusjuhla

Aattona 25.6.2004 kello 20:00 kokkorannassa nostetaan lippu salkoon juhlan 
kunniaksi. Kokko sytytetään perinteisesti kello 22:00.

Juhannusjuhlien onnistuminen edellyttää talkoita. Laaksolahden omakotiyhdistys vastaa järjeste-
lyistä. Entiseen tapaan myös Jupperista toivotaan talkoolaisia.


