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Jupperin omakotiyhdistyksen

Puheenjohtajalta

Yhdistyksen toiminnassa, monissa tehtävissä vuosia aktiivisesti toiminut
Juhani Tarvas on kuollut. Perinteenkeruu, Pitkäjärvi, tiedotustoiminta, talkoot - siinä vain muutamia niistä asioista, joita Juhani vei eteenpäin. Yhdistyksemme 50 -vuotisjuhlissa olleet muistavat varmasti Juhanin ja ystävänsä
Isto Hausalon mukavat lapsuudentarinat Jupperista vuosikymmenten takaa.
Saini Lanu on tämän lehden sivuilla muistellut Juhania, ja lehdestä löytyy
myös Juhanin artikkeli ajasta, jolloin hän toimi yhdistyksemme lehden päätoimittajana. Em. kirjoituksia lukee nöyrällä mielellä. Mistä löytyy vielä näitä yhdistystoiminnalle kullanarvoisia Juhaneja, jotka voimiaan säästämättä
käyttävät aikaansa yhteiseksi hyväksi. Siinä esimerkkiä meille nuoremmille!
Uusi toimintavuosi tuo tullessaan uusia haasteita, vaikka pääosin toiminta jatkuukin entisin voimin. Toimikuntiin on saatu uusia jäseniä mukaan,
heille sydämellisesti tervetuloa! Kevätkauden tapahtumista, laskiaismäestä,
kirpputorista ja retkistä on toivottavasti iloa monen ikäisille jupperilaisille.
Seurakunnan kanssa on keskusteltu nuorisokahvilatoiminnan käynnistämisestä.
Alueen koiranomistajien vuosia toivoman koirapuiston rakentaminen
saadaan toivottavasti liikkeelle. Helmikuussa pidetään yhteinen suunnittelukokous. Toteutuakseen hanke tarvitsee talkooväkeä alueen koiranomistajista.
Espoon kaupunki on luvannut vastata tänä vuonna Jupperin rantapuiston suunnittelusta ja kuulla myös meitä asukkaita. Ns. Surffiranta on
viimeisiä kaikkien asukkaiden saavutettavissa olevia ranta-alueita Jupperissa
ja siihen kohdistuu monenlaisia toiveita ja odotuksia. Toivottavasti saamme
hyvän suunnitelman, jonka avulla onnistumme sovussa ja yhteisymmärryksessä sovittamaan yhteen vanhojen ja nuorten jupperilaisten, kesä- ja
talviuimareiden, veneilijöiden, kalastajien, hiihtäjien, auringonpalvojien ja
monien muiden toiveita kotirantamme käytöstä. Yhdistyksemme on ottanut
kaupunkiin yhteyttä myös alueen teiden ja pysäköintipaikkojen saamiseksi
kaavan mukaiseen kuntoon.
JOY-lehti ilmestyy jatkossakin neljä kertaa vuodessa. Yhdistyksen kotisivut osoitteessa www.jupperi.fi on saatu viime vuoden aikana lähes val-0miiksi ja niiden täydentäminen jatkuu. Sivuilta löytyy ajankohtaisista tietoa
yhdistyksemme toiminnasta ja niiden kautta voi antaa meille toimijoille
palautetta ja lähettää toiveita toiminnan kehittämisestä.

--

Juhani Tarvasta muistellen

Suruviesti kertoi, että Jupperin Omakotiyhdistyksen pitkäaikainen aktiivijäsen
Juhani Tarvas on kuollut.
Juhani Tarvas on asunut koko ikänsä ViherlaaksoLaaksolahti-Jupperi -alueella, kävi Viherlaakson
yhteiskoulua ja toimi pankkialalla jääden eläkkeelle muutama vuosi sitten.
Jupperin Omakotiyhdistyksen jäsenenä hän
on ollut 1970-luvun loppupuolelta asti: yhdistyksen johtokunnan jäsenenä 1981-88, yhdistyksen
sihteerinä 1982-89, nimenkirjoittajana 1982, jäsenlehden avustajana 1978-79 ja päätoimittajana
1982-1989, jäsenenä eri toimikunnissa mm: lehtiperinne- ja tiedotustoimikunnassa, Rantajupperin kehittämistoimikunnassa ja asemakaava-, kaavatoimikunnassa. Juhani toimi myös innokkaasti
yhdistyksen moninaisissa talkootoiminnoissa,
joissa yhdistyksen toimitilan Tammenterhon talkootyö oli yksi tärkeimmistä hankkeista.
Juhani Tarvas oli yksi yhdistyksen 40-vuotisjuhlajulkaisun Jupperi - furiiritilasta pientaloalueeksi toimituskunnan jäsenistä. Kirja tehtiin yhdistyksen perinteisessä hengessä eli talkootyönä.
Juhlien jälkeen toimituskunta jatkoi Perinne- ja
tiedotustoimikuntana ”juhlatoiminnassa”, sillä
vuonna 1996 Jupperin yhdyskunnan perustamisesta tuli kuluneeksi 60 vuotta, ja seuraavana
vuonna 1997 jäsenlehti, joka 1993 sai nimekseen
JOY, täytti 20 vuotta. Näin ollen juhlien innoittamana ja velvoittamana toimikunta suunnitteli ja
valmisti useita näyttelyitä, jotka olivat esillä toimitilassamme Tammenterhossa, Laaksolahden ja
Leppävaaran kirjastoissa sekä Espoon kaupungintalolla. Kaikissa toiminnoissa Juhani Tarvaksen
työpanos oli mittava.
Juhani Tarvas toimi myös Pro Pitkäjärvi-toimikunnan sihteerinä vuodesta 1995 alkaen. Hän
oli myös tiiviisti mukana, kun toimikuntamme
suunnitteli ja toimitti usean vuoden ajan jupperilaisille opasta Jupperitietoutta - avuksi ja hyödyksi

- Juhanin osuus on myös arvokas jäsenlehtemme
JOY:n 25-vuotisjuhlanumerossa, jossa hän myös
muistelee omaa yhdeksän vuoden päätoimittajakauttaan (jäljempänä Juhanin artikkeli lehdestä
JOY 4/2002).
Mainittakoon myös, että Juhani Tarvas ei vain
ollut mukana kirjoittamassa ja toimittamassa Jupperin historiikkia ja jäsenlehteä. Hän kirjoitti ja
toimitti yhdessä sukulaistensa ja nuorimman poikansa kanssa suvun yhteisestä kesäpaikasta Oulujärvellä kirjan Palonen - sinisten ajatusten saari.
Varmasti moni asia on jäänyt kertomatta
Juhanin useista ansioista niin monipuolinen hänen jupperilaisuutensa yhdistyksen toiminnassa
on ollut. Yhdistyksen monikymmenvuotinen jäsen Seppo Räisänen, joka tuntee Juhanin, ja joka
avioliiton kautta on myös sukua, kertokoon Juhanista ihmisenä.
”Nuorempana Juhani rakensi ja korjasi radiovastaanottimia, jossa harrastuksessa kehitti sellaisen taidon, että sai hommasta jopa lisäansioita.
Hän rakensi nuorena oman puhelinlinjan kotoaan Pitkäjärventieltä serkkunsa luo Tammipääntielle käyttäen hyväkseen metsän rajalla sijaitsevaa
piikkilanka-aitaa. Myöhemmin yhdistettiin Tarvasten, Leinosen ja Räisäsen talot omalla puhelinkaapelilla, jolloin helpottui sopiminen yhteisistä
kalaan lähdöistä Pitkäjärvelle. Jupperin tiekunnan
tielana sitten katkaisi sen Koivumäentien mäen
kohdalla.
Myöhemmin Juhani korjasi aina autonsa
itse. Samoin hän teki rakennusremontit ja rakensi
eläkkeellä ollessaan kesäpaikalleen Pertunmaalle
asuintilat, saunan ja ulkorakennuksia.
Juhani oli omien sanojensa mukaan kulutusepäystävällinen. Hän hankki itselleen kaikki
mahdolliset työkalut ja apuvälineet, ja mieluum--

min kaikki kahtena kappaleena. Esimerkiksi akkulatureita hänellä oli pyörillä kulkeva linja-auton
laturi, pikalaturi ja pari tavallista akkulaturia. Jos
itseltä puuttui jotakin, oli häneltä hyvä käydä lainaamassa vaikkapa sähköaggrekaattia.
Juhani piti pitkäkarvaisista kissoista, joiden
elämää, käytöstä ja luonnetta mielellään kuvasi.
Juhani oli helläluontoinen, piti vakiintuneista tavoista ja elämästä. Rakasti ruokaa paitsi ei makeita leivonnaisia, koska oli saanut niitä liikaa isänsä
leipomonpitoaikana.”
Juhani Tarvaksen Jupperin Omakotiyhdistyksen Perinne- ja tiedotustoimikunnassa ja myö-

hemmin Sainin seuran puitteissa Juhaniin tutustuneena voin sydämestäni yhtyä Seppo Räisäsen
luonnehdintaan Juhanista. Näkemykseeni yhtyvät varmasti myös seuramme muutkin jäsenet.
Juhani Tarvaksen muistoa kunnioittaen ja syvän
osanottomme hänen vaimolleen, perheellen ja
omaisilleen ilmaisten,
Saini Lanu
Seppo Räisänen
Silve Sahlan
Kimmo Sierimo

Olisipa silloin ollut tietokone!
Onhan siitä jo vuosi jos toinenkin kulunut, kun
tein päätoimittajakauteni viimeisen lehden. Pidin
lehdenteosta ja pitäisin varmasti vieläkin, mutta
viimeistään silloin, kun alkaa tuntea tekevänsä
huonostipalkattua ja vaativaa työtä, on aika lopettaa.
Olin ilmeisesti jotenkin saanut yliannostuksen omakotiyhdistystä siinä vaiheessa, kun pääsin
eroon johtokunnan jäsenyydestä, johtokunnan
sihteerin hommista ja päätoimittajan ”vakanssista”, koska kului useita vuosia ennen kuin kirjoitin
seuraavan kerran lehteemme.
En kuitenkaan jättänyt omakotiyhdistystä
kokonaan. Olen ollut mukana perinteenkeruussa ja siinä samalla ”Sainin seurassa”, jonka puitteissa olemme järjestäneet näyttelyitä, julkaisseet
”Jupperitietoutta” -vihkosta uusille tulokkaille
ja toimineet eräänlaisena ”yleisten töiden ministeriönä”. Pitkäjärvitoimikunnan sihteerinä olen
toiminut sen perustamisesta lähtien.
Päätoimittajakauteni alkutaipaleella oli yhtä
juhlaa, kun sai käsiinsä vielä painomusteelle tuoksuvan viimeisimmän luomuksensa. Sitä jaksoi
lukea moneen kertaan ehkä lähinnä siksi, että
näkisi, mikä meni pieleen vai menikö. Ajankohta oli tietenkin oikoluvun kannalta ehdottomasti
myöhäinen, mutta seuraavassa lehdessä ei tehnyt
ainakaan samoja munauksia, vaan ihan uusia.
Jupperilaiset olivat siihen aikaan niin mukautuvaisia tai mukavuuttarakastavia, että sain vain
kerran lukijapalautetta kaikkien yhdeksän vuoden

aikana. Sekin tuli siksi, kun paheksuin romujenkuljetusta käsittelevässä kirjoituksessani jonkun
henkilön tavanomaista väljempää tulkintaa käsitteestä ”palamaton talousjäte”.
Lehden tekeminen tapahtui sähkökirjoituskoneella. Mitään painovirheitä ei saanut tietenkään tekstiin päästä, koska niiden korjaaminen
oli korjausnauhasta huolimatta hankalaa ja tulos
epävarma. Olisipa silloin ollut tietokone!
Aluksi käytössämme oli myös ”Adressograph
Multigraph” -merkkinen, parhaat päivänsä jo aikoja sitten nähnyt offset-painokone. Värinsyöttö
oli epätasaista ja toistuvasti esiintyneiden paperinsyöttöhäiriöiden seurauksien eliminoimiseen
tuhraantui runsaasti aikaa. Myös itse siinä tuhraantui, kun painomustetta oli muuallakin kuin
siististi paperilla. Hommassa oli lisäksi sellainen
jonkinasteisen tuhlaamisen maku, kun masterilla,
jolla olisi voinut painaa kymmenentuhatta arkkia,
painettiin vain 400 kpl, joka oli lehden silloinen
painosmäärä.
Kuvien käyttö lehdessämme oli minimaalista,
koska kunnon kuvat olisivat edellyttäneet glisheiden käyttämistä ja erilaista painotekniikkaa. Kaikesta huolimatta lehteen painettiin vaihtelevalla
menestyksellä erilaisin ”konikonstein” kehiteltyjä
kuvia. Skanneri olisi ollut jotakin niissä kisoissa!
Jupperi ei enää ole se sama kyläyhteisö, jossa
kaikki tunsivat toisensa, ja jossa talkoohenki eli
voimakkaana. Olemme saaneet tänne runsaasti
uusia asukkaita ja rakennuskanta on sekä uudis--

tunut että kasvanut rajusti.
Lieneekö kylämme nykyisillä asukkailla vielä
niin paljon tekemistä uusien pihapiiriensä kanssa,
että yhteiset kuviot eivät kertakaikkiaan mahdu
ohjelmaan, vai onko kyseessä kyläyhteisöön sovellettuna se kerrostaloista tuttu ilmiö, että samassa
rapussa asuvat eivät ole edes hyvänpäiväntuttuja keskenään, puhumattakaan, että he tuntisivat
toisensa? Pitäisikö ehkä kaikista yhteisön hyväksi
tehdyistä askareista aina saada rahaa - mieluiten
paljon?
JOY-lehden tulevasta päätoimittajasta ei vielä
tällä hetkellä ole varmaa tietoa, mutta sen, joka
siihen ryhtyy, tulee ennen kaikkea olla asiastaan
innostunut ja perillä nykyhetken suuntauksista ja

tapahtumista. Eikä siinä lehdenteossa voi ruveta
työtuntejaan laskeskelemaan - on vain tehtävä,
vaikka aamu sarastaisi. Kukaan ei kysy, miten paljon aikaa lehden synnyttämiseen kului, vain lopputulos on tärkeä.
Nykyjupperilainen on vaativa lukija, eikä entisten aikojen jutusteleva tyyli liene enää minkäänlaisessa kurssissa. Tosin sitä on mukavampi lukea
kuin pelkkää ”kapulakielistä” faktaa. Sen oikean
esitystavan valinta on merkitsevän tärkeää.
Toivotan tulevalle päätoimittajalle kaikkea hyvää,
kuka Hän sitten lieneekin!
Juhani Tarvas (JOY 4/2002)

Laaksolahden kirjaston toiminta säilyy
Laaksolahden kirjaston toiminta säilyy tarjoten
edelleen tasokkaita kulttuuripalveluja kaikenikäisille asiakkaille. Pitkä kirjaston henkilöstöä ja alueen asukkaita rasittanut kirjaston lopettamisuhka
on väistynyt. Asian eteen on tehty paljon työtä
esittämällä kannanottoja ja vetoamalla päättäjiin.
Laaksolahden kirjaston ystävät ry:ssä on nykyisin
113 henkilöjäsentä ja 6 yhteisöjäsentä. Heidän
samoin kuin ponnekkaan kirjastonjohtajamme
Leena Krenzein toiminnalla oli tärkeä merkitys
kirjaston puolustajana. Myös Leppävaaran alueneuvottelukunta antoi tukensa työlle esittämässään lausunnossa ja järjestämissään keskustelutilaisuuksissa.
Aluejohtaja Terhi Nikulainen kertoi Kirjaston
Ystävät ry:n syyskokouksessa kehitteillä olevasta
pilottihankkeesta, mikä koskee kouluyhteistyötä
ja mistä suunnitelmat valmistuvat viimeistään syksyllä. Asia ei ole uusi, sillä Laaksolahden kirjastolla
on ollut tähänkin saakka erittäin hyvä yhteistyö
Jupperin koulun opettajien kanssa. Oppilaita on
ohjattu käyttämään kirjastoa myös oma-aloitteisesti. Yhteistyö kirjaston, päiväkotien ja alueen
yhdistysten kesken on niin ikään ollut läheistä.
Leppävaaran alueen kirjaston johtohenkilöt
ovat luvanneet tiedottaa Laaksolahden kirjaston
kehittämissuunnitelmista säännöllisesti. Yhdistyksemme järjestää asiasta tiedotustilaisuuden

maaliskuun 23. päivänä klo 18.00. Silloin vapaan
sivistystyön johtaja Piia Rantala kertoo kirjaston
pilottihankkeesta ja lasten kirjallisuuden merkityksestä.
Laaksolahden kirjaston ystävät ry:n tehtävänä
on kirjaston edunvalvonta. Yrityksistä huolimatta
kirjaston määrärahoihin ei saatu korotusta, vaan
ne pysyivät ennallaan. Näin siitä huolimatta, että
kirjaston toiminta todettiin monipuoliseksi ja tehokkaaksi kävijämäärienkin suhteen.
Yhdistyksemme järjestää syyskuussa lasten
kirjallisuustapahtuman, jonka ohjelma koostuu
kirjailijoiden ja lasten esiintymisistä sekä kirjallisuuden esittelystä. Tavoitteena on tuoda tilaisuudessa esille myös UNICEF :in toimintaa, sillä
Espoo on nimetty v. 2006 Unicef -kaupungiksi.
Tapahtuma on tarkoitettu kaikille ”lapsenmielisille”; lapsille, vanhemmille, isovanhemmille ja
muille lasten ystäville.
Toiminta alueemme kirjastopalveluiden hyväksi edellyttää yhteistyötä. Haluan kiittää yhdistyksemme ja omasta puolestani Laaksolahden
kirjaston henkilöstöä, Jupperin koulun opettajia,
alueen aktiivisia asukkaita ja erityisesti Jupperion omakotiyhdistyksen jäseniä arvokkaasta työstä
kirjastotapahtumien järjestämisessä.
Anna-Ester Liimatainen-Lamberg
Laaksolahden kirjaston ystävät ry:n puheenjohtaja
--

Juhlavuottaan viettävä
Pitkäjärven VPK toimii
aktiivisesti
Pitkäjärven VPK:lla on tänä vuonna juhlavuosi, sillä se täyttää 70 vuotta.
Tähän aikaan mahtuu paljon aktiivista toimintaa,
josta voi lukea syksyllä julkaistavasta historiakirjasta. Kirja julkaistaan VPK:n 70-vuotisjuhlassa
16.9.2006 Laaksolahtitalolla.
Pitkäjärven VPK:n toimintaa johtaa yhdistyksen hallitus. Lisäksi on neljä erittäin aktiivisesti toimivaa osastoa. Hälytysosastoa vetää palokunnan päällikkö Petri Jaatinen, naisosastoa Tarja
Gustafsson, nuoriso-osastoa Mika Jäntti ja veteraaneja Aarre Varja.

Hälytysosasto

Hälytysosasto on monissa tositoimissa mukana.
Hälytys voi tulla erilaisiin vahingon- ja jälkivahingontorjuntatehtäviin. Puiden kaatuessa myrskyissä tarvitaan yksikköä raivaukseen, tulipalojen sattuessa tehdään jälkisammutusta ja vesivahinkojen
sattuessa käydään kuivaamassa vahinkoja. Lisäksi
opastetaan alueen asukkaita turvallisuusasioissa ja
ollaan mukana useissa erilaisissa projekteissa alueen muiden yhdistysten kanssa.

Nuoriso-osasto

Vuosi 2005 oli palokuntanuorissa vilkasta aikaa.
Nuoriso-osastossa on nuoria ohjaajineen lähes 35.
Ansioituneita palokuntanuoria muistettiin joulujuhlassa kunniakirjoin, mitalein ja pystein. Vuoden 2005 palokuntanuori oli Olli Fenander, vuoden tulitaistelija Lauri Mäkitie, vuoden tulokas
Mikael Aaltonen, vuoden ilopilleri Krista Poitsalo, pitkänlinjan palokuntalainen Ida Bergdahl ja
tuntimääräennätyksen haltija Jesse Laine.
Palokuntanuorilla on kesällä kansainvälinen
suurleiri, johon Pitkäjärven VPK:sta osallistuu
reilut 30 palokuntanuorta ohjaajineen. Leirin

nimi on ”Yötön Yö” ja se pidetään Rovaniemellä
3.-8.7.2006. Suurleiri tulee olemaan täynnä
iloista yhdessä oloa, kilpailuja, pelejä ja kouluttautumista. Lisäksi leirillä vierailee mm.joulupukki.
Leiristä saa lisätietoa nettisivuilta www.yotonyo.
fi . Leiri tuo mukanaan runsaasti kustannuksia ja
tästä johtuen palokuntanuoret tekevät lähialueella varainkeruuta. Viime vuonna nuoret hoitivat
kalustonäyttelyä, puunkaatoa, kalenterimyyntiä,
kirpputorikahvitusta yms. Varainkeruu jatkuu.
Kevätkaudella nuoret myyvät palokuntakalentereita, 112 -päivän tienoilla vaihdetaan palovaroittimiin paristoja. Lisäksi nuoret ovat mukana
kevään yhteisessä kirpputorilla 26.3.2006. Lisätietoa nuorisotoiminnasta antaa Mika Jäntti, 040
554 2223.

Naisosasto

Naisosastolla on menossa neljästoista toimintavuosi. Naiset huolehtivat VPK:n tarvitseman
muonituksen niin hälytyksissä kuin leireillä ja
muussa mukavassa yhdessäolossa. Toiminta on
vilkasta ja sisältää koulutusta, kilpailuja, juhlien
--

järjestämistä ja mukavaa yhdessäoloa.

Veteraaniosasto

Veteraanien toiminnassa on alkamassa yhdestoista toimintavuosi. Toiminta jakautuu oman VPK:
n toimintaan ja Espoon veteraanien sekä valtakunnalliseen toimintaan. Veteraanit kokoontuvat
kuukauden ensimmäisenä maanantaina paloasemalla. Säännölliset veteraani-illat kerran kuussa
aloitettiin koemielessä v. 2003 ja ne ovat jatkuneet teemailtoina suosion kasvaessa jatkuvasti.

Vanhan paloauto ”Hopan”
seikkailut

Hoppa oli annettu veteraanien käyttöön ja auton
kylkeen on maalattu tunnus Veteraaniyksikkö.
Hoppa kaipasi pikaista kunnostamista ja tehtävä lankesi veteraaneille. Veteraaniosasto hankki
paikan, jossa Hoppa voitaisiin kunnostaa. Paikka
löytyikin Joroisista. Hoppaa lähdettiin viemään
sinne lauantai 12.3.05. Arska oli soitellut miehistön kasaan ja matkalle lähtivät Orasjärvi, Lehtinen, Kanermo, Tarvas, Riitoja, Arska ja Jarnola.
Arska ajoi Hopan ja Jarnola huoltoauton, jolla
tehtiin paluu. Keli oli talvinen kuiva pakkaspäivä
noin.-10 °.
Lähdettiin kohti Joroista lauantaiaamuna klo
7.00. Edessä oli 400 km. Olikin jo päässyt unoh-

tumaan vuosien saatossa, kuinka kylmä auton sisällä olikaan ajettaessa, kun lattiassa on melkein
neliön kokoinen reikä pumpulle ja kun sen jälkiasennettu lisälämmitin oli otettu pois. Matkan
aikana pysähdyksiä oli tiuhaan kun tankkauksienkin välissä piti pysähtyä lämmittelemään tienvarsikahviloihin. Katseet kääntyivät muutenkin.
Joku mainitsi teillä olevan alla hieno kulkupeli,
olihan ajokkina keski-iän kriisin sivuuttanut lähes nelikymppinen ”Hoppa” Ford F 600 mv.-66.
Joroisiin saavuttiin noin kello 11.00. Kotimatka
alkoi klo 14.00. Nyt oli lämpimämpi kyyti ja pehmeämmät penkit. Matkalla poikettiin syömässä ja
mikä parasta, paluumatkalla käytiin tutustumassa
Lahdessa Vesijärven vanhaan VPK-rakennukseen,
joka on nykyisin pubiravintolana.
Hopan kunnostus on nyt siinä vaiheessa, että
se palaa helmikuussa täydentämään VPK:n kalustoa. Silloin voimme jälleen ihastella vanhaa kunnostettua entistäkin ehompaa ”Hoppaa”.
Vapaaehtoinen palokuntatoiminta on iloista
ja hyvän mielen antavaa toimintaa. Kaikilla mukana olevilla on hyvä yhteishenki ja tekemisen
meininki. Lisätietoja nettisivuilta
www.pitkajarvenvpk.net.
Marjo Matikka
Pitkäjärven VPK:n tiedottaja

Kuvat VPK:n kuva-arkistosta

--

Koiranjätöspusseja
tarjolla Ylänkötien
mäellä

Koiranomistaja Esa Taivainen laittoi syksyllä 2005 sähkötolppaan mehukanisteriin pieniä
muovipusseja, joita kotitalouksiin kertyy melkoinen määrä. Jos ja kun koiranulkoilutusmatkalla
tulee hätä, voi käydä tästäkin tolpasta jätöspussin
noutamassa. Esa kertoi muovipusseja käytetyn
jonkin verran.
Helpompi on kuitenkin ottaa pussi kotoa
mukaan, niin pysyy tonttien sisääntulot ja postilaatikoiden alueet kakoista puhtaana. Kaikkihan
on narunpäästä kiinni. Eikun lenkille vaan. Tässä
esimerkkiä meille kaikille.
Kimmo Sierimo

--

Kauhua keskellä kylää

On pimeä marraskuun ilta. Lepakot
lentelevät ja aaveet huhuilevat hiljaa.
Polvenkorkuiset noita-akat hyppelevät
paikallaan ja kiljuvat. Lapset pitävät
vanhempiaan kädestä kiinni. Paikalla on
satoja ihmisiä.

jonka edessä kiemurtelee pitkä jono hirviöitä,
intiaaneja ja keijukaisia. Lasten ilmeistä päätellen
ilta on onnistunut: ”Äiti, minne mennään seuraavaksi?” pieni tyttö kysyy innoissaan ja kipittää
tanssilattialle.
Katariina Harju

Hurjan joukon täyttämästä koulusta löytyy niin
kasvonmaalauspiste, kummituskahvila, puuhahuone ja arpajaiset kuin kummitusbändikin.
Käytävillä juoksentelee enkeleitä ja pikkupiruja
riemunkiljahdusten säestämänä. Kyse on Jupperin koulun vanhempainyhdistys Jukova ry:n
järjestämästä Halloween-juhlasta. Tapahtuman
tarkoituksena on tuoda perheet viettämään iltaa
yhdessä ja samalla kerätä rahaa vanhempainyhdistykselle.
Illan päätteeksi palkitaan paras puku. Kohokohta on kuitenkin jännittävä musta aukko,

Maija ja Liisa Raasakka noitana ja pikkuprinsessana.
(Kuvat: Katariina Harju)

Seuraava Jukovan järjestämä koko
perheen tapahtuma on jo perinteeksi
muodostunut Simaa ja Sirkushuveja.
Koko perheen ja koko kylänkin tapahtumaa vietetään tänä vuonna 27.4.
Jupperin koululla.

Kummitukset ja kammotukset levähtämässä kahviossa
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Pitkäjärven jätevesiputkesta

Erityisesti Jupperissa ja muuallakin lähialueilla olemme olleet huolissamme
Pitkäjärven kohtalosta. Sen veden laatuhan pääsi 1970 -luvulle tultaessa erittäin
huonoon kuntoon. Silloin Olavi Laineen
vetämän Pitkäjärvitoimikunnan ansiosta
parannusta saatiin vähitellen aikaan.
Ehkä merkittävimpänä asiana oli lähinnä Vantaan alueelta järveen tulevien jätevesien saaminen
putkeen, jonka vedet johdettiin Espoon jätevedenpuhdistamolle. Tällöin putken ansiosta järven
veden laatu alkoi parantua. Tuolloin putki rakennettiin halvinta mahdollista tapaa käyttäen eli se

asennettiin järven pohjaan. Yleisesti oltiin kuitenkin tyytyväisiä, että järveen tulevaa jätevesikuormitusta saatiin oleellisesti pienennettyä.
Toki muitakin toimenpiteitä tehtiin. Järveen
saatiin mm. ilmastuslaitteet, joilla jo likaantunut
järvi saatiin pysymään happipitoisena talvellakin.
Tätä tekohengitystä vanhojen syntien korjaamiseksi jatketaan tarpeellisena vielä nykyäänkin. Paljon muutakin järven hyväksi on vuosien saatossa
tehty. Myös vahinkoja on päässyt sattumaan. Näihin en kuitenkaan tässä yhteydessä tämän enempää puutu.
Vähitellen järven virkistyskäytön olosuhteiden parannuttua vanhentuvan jätevesiputken riskejä alettiin tuoda yhä useammin esiin. Toisaalta pelkona oli sen mahdollinen rikkoutuminen,

Jätevesiputki nousi Pitkäjärven pintaan mm. Jupperin uimarannan edustalla elokuussa 2005. Pitkäjärvitoimikunnan puheenjohtaja Marjo Matikka ja Pitkäjärven VPK:n päällikkö Lasse Gustafsson kävivät katsomassa putkea. Kuva: Pekka Puomio
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mikään laitehan ei ole ikuinen. Putkeen tulevaa
vuotoa ei välttämättä huomata kovin nopeasti ja
pienikin vuoto saattaisi pilata järven veden laadun
jälleen pitkäksi aikaa ja järven hyväksi tehty työ
menisi hukkaan. Putki ja sen painot haittasivat lisäksi jonkin verran mm. järven hoitokalastuksia,
kun verkot tarttuivat välillä painoihin.
Järven putki haluttiin siirtää maalle riskien
välttämiseksi. Muutaman vuoden puhumisen jälkeen Vantaan Vesi (putken omistaja) ja Espoon
Vesi (putken käytännön hoitaja) päättivät rakentaa uuden putken järven pohjoispuolella oleville
pelloille, kun alueen maanomistajatkin oli saatu
asian taakse. Asukkaat olivatkin tyytyväisiä, kun
tuli tietoon, että maalle asennettava korvaava järjestelmä on suunnitteilla. Jo vanhentuneen hyvin
palvelleen putken aika oli ohi ja se tultaisiin korvaamaan nykyaikaisemmalla ratkaisulla. Ratkaisu
sai myös päättäjät taakseen ja aikataulu sovittiin
ja rahoitus hankittiin. Asian piti olla selvä ja järveen upotetun riskejä aiheuttavan putken odotettiin poistuvan, kuten aikaisemmin oli luvattu.
Asennustyöt aloitettiin vuoden 2004 puolella.
Tässä vaiheessa asukkaille kuitenkin kerrottiin,
että rakennettava uusi putki ei täytäkään nykyisiä
turvallisuuskriteerejä. Työn toteuttajille oli siis tapahtunut tässä kohdin selvä virhe. Sitä paikattiin
nyt sillä, että järvessä olevaa putkea ei poistettukaan, vaan se jätettiin varaputkeksi. Uuden putken turvallisuus olisikin pitänyt turvata jo suunnitteluvaiheessa paremmalla tavalla.
Pitkäjärvitoimikunta ja Pro Espoonjoki ry
lähettivätkin kuntien vesilaitoksille, ympäristökeskuksille ja -lautakunnille kirjeen, jossa tuotiin
esiin varaputkeen liittyviä riskejä ja vaadittiin näiden jätevesien johtamiseen liittyvien riskien kartoittamista ja siltä pohjalta uusien ratkaisuvaihtoehtojen hakemista varajärjestelmäksi. Kirjeessä
pidimme mm. yhtenä merkittävä riskinä sitä, että
putkessa oleva jätevesi alkaa muodostaa kaasuja,
jotka nostavat putken pintaan ja rikkovat sen.
Vastauksessaan Espoon Vesi ilmoitti mm., että
järjestelmä on sellainen, että ko. tapahtuma ei ole
mahdollinen.
Viime kesänä saatoimme sitten todeta, että
ainakin näiltä osin Espoon Veden arviot olivat pahasti vähätteleviä. Pelkäämästämme syystä ja osittain myös luvattujenkin toimenpiteiden laiminlyöntien vuoksi putki nousi pintaan asukkaiden ja
lehdistön ihmeteltäväksi. Tämä käynnisti uusien

kirjelmien teon.
Em. asukasjärjestöt lähestyivät nyt Uudenmaan ympäristökeskusta. Kirjeessä todettiin, että
putken käyttöolosuhteet ovat oleellisesti muuttuneet (entinen jätevesiputki on muuttunut varaputkeksi) voimassa olevasta jatkuvasta luvasta,
joten lupa on ympäristölain mukaan käsiteltävä
uudelleen. Toisaalta kirjeessä esitettiin, että putken jättäminen pariksi vuodeksi varaputkeksi,
jotta voitaisiin varmistaa jäteveden johtaminen
uuden putken mahdollisten asennusvirheiden
korjaamisen aikana, voisi olla mahdollista. Tämän
edellytyksenä pidimme kuitenkin putken jatkuvaa
tehokasta tarkkailua ko. välivaiheen aikana.

”Paras leikkipaikka” Piirros Kalle Paasonen, Jupperin
koulun esiB-luokka

Myös ympäristölautakunta otti kantaa asiaan
ja lähetti Uudenmaan ympäristökeskukselle seuraavan päätöksen:
” Ympäristölautakunta päättänee todeta, että
Espoon Vesi on toimittanut lautakunnan vuonna
2004 pyytämän selvityksen Pitkäjärven pohjassa
olevan jätevesiviemärin jättämisestä järven pohjaan sekä jätevedenpumppaamoiden toimintavarmuutta ja ylivuotojen vähentämistä koskevan
arvioinnin. Pitkäjärven pohjassa kulkevan paineviemäriputken nouseminen pohjasta kesällä 2005
on aiheuttanut uuden tilanteen, ja huolestumista
Pitkäjärven tulevaisuuden puolesta. Asian johdosta lautakunta pyytää Uudenmaan ympäristökeskusta
-arvioimaan, onko putken jättäminen varajärjestelmäksi välttämätöntä. Mikäli putki ei ole
välttämätön, se on poistettava. Ympäristölautakunta on vaatinut putken poistamista. Lisäksi
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lautakunta pyytää lausuntoa Espoon Veden selvityksestä.
-tutkimaan kansalaisjärjestöjen vaatimuksen
vanhan jätevesiputken uudesta lupakäsittelystä
siihen liittyvine selvitystarpeineen”
Näihin kannanottoihin Uudenmaan ympäristökeskus vastasi kirjeellään joulukuussa. Seuraavassa muutamia poimintoja vastauksesta:
”Uudenmaan ympäristökeskus katsoo, että
putken jättäminen varajärjestelmäksi on tarpeellista, mutta ei välttämätöntä. Putki korvaa uuden
alitusputken ympäristökeskuksen käsityksen mukaan ainoastaan siinä tapauksessa, että uusi putki
jostain syystä joutuu epäkuntoon tai sen kapasiteetti jostain syystä käy riittämättömäksi. Pumppaamoissa tapahtuvien sähkökatkojen aiheuttamia toimintakatkoksia se ei poista.”
”Mikäli tämän lain nojalla annettuun lupapäätökseen otettujen määräysten noudattaminen
olosuhteiden muuttumisen vuoksi aiheuttaa haittaa, voidaan näitä määräyksiä haittaa kärsivän tai,
jos haitta kohdistuu yleiseen etuun, asianomaisen
viranomaisen hakemuksesta tämän luvun 27 §:
ssä säädetystä ajasta riippumatta muuttaa, jollei
muuttaminen sanottavasti vähennä rakentamisesta saatavaa hyötyä.”

”Hakijana voi siis toimia haitan kärsijä (tässä
tapauksessa lähinnä vesialueen omistaja) tai Uudenmaan ympäristökeskus. Tarkentavia määräyksiä voisi olla mm. nykyistä selkeämpi määräys
putken kunnossa pitämisestä, niistä toimista, jotka ovat tarpeellisia putken paikallaan ja kunnossa
pysymiseksi sekä putken uudelleen käyttöön ottamiseen liittyvistä sen moitteettoman toiminnan
varmistavista toimenpiteistä.”
Jatkotoimenpiteenä Pitkäjärvitoimikunnassa
ja Pro Espoonjoki ry:ssä on keskusteltu uuden
lupahakemuksen käynnistämisestä. Kun Uudenmaan ympäristökeskuksella ei ole selvästikään halua lähteä viemään asiaa eteenpäin eikä Espoon
ympäristölautakunta voi oikeastaan muuta kuin
kehottaa luvanhaltijaa hakemaan selventäviä määräyksiä putken kunnossa pitämiseksi, niin uuden
lupahakemuksen käynnistämiseksi tarvitaan hakijaksi myös vesialueen omistajia (ainakin yksi).
Näin yhteistyössä asiaa tullaankin todennäköisesti
jatkossa viemään eteenpäin.
Asiaan liittyviä kirjelmiä täydellisinä löytyy
netistä osoitteesta: www.proespoonjoki.fi kohdasta: Lausunnot ja aloitteet.
Tapio Ala-Peijari

Pulinaa pöntöstä valtuustokuulumisia
Kaupunginvaltuuston vuosi alkoi varsin sähäkästi, kun heti ensimmäisessä kokouksessa jouduimme päättämään entisen Espoon Sähkön, nykyisen
E.ON Finlandin osakkeiden myynnistä. Kauppahinta oli erinomainen ja kerryttää kaupungin
kassaa vuosittain merkittävästi jo pelkästään korkotulojen muodossa. Me energiayhtiön myynnin
vastustajat olimme - ja olemme edelleen, huolissamme omistajanvaihdoksen vaikutuksista sähkön ja kaukolämmön hintaan. Kun markkinoilla
kilpailu vähenee, on kuluttajahinnoilla valitettavasti taipumus nousta.
Rahalle kyllä riittää Espoossakin käyttöä.
Länsimetron jatkamisesta valtuusto päättää tänä
vuonna ja meitä vielä enemmän koskettavan
KEHÄ II:n yleissuunnittelu on juuri käynnistynyt. Tien suunnittelu jatkuu tämän vuoden ajan
ja syksyllä pidettäneen ensimmäiset asukaskuulemiset. Tiedossa on jo nyt, että yleissuunnittelua

tehdään Hämeenlinnan tielle ulottuvan vaihtoehdon pohjalta. Tie kulkee tunnelissa ainakin
Turuntieltä Rastaalan pellolle ja menee tunneliin
taas uudelleen Lintuvaarassa. Tunnelit vähentävät
onneksi liikenteen meluhaittoja ja säästävät mm.
Karakallion lehtoalueen tuhoutumiselta. KEHÄ
II:n jatkon haittapuoli on se, että tie tuo tullessaan jopa 50 000 ajoneuvon liikennevirran asuinalueemme rajalle. Helpotusta uusi tieyhteys tuo
tietysti KEHÄ I:n ruuhkiin ja vähentää toivottavasti myös läpiajoliikennettä asuinkaduillamme.
Kun kuulemistilaisuuksiin asti kakkoskehän jatkon suunnittelussa päästään, on meidän asukkaiden syytä olla tarkkana. Rastaalantien liittymän
eri vaihtoehdot kannattaa tutkia tarkkaan ja pyrkiä löytämään mahdollisimman vähän ympäristöä
sekä maisemallisesti että rakenteellisesti haittaava
vaihtoehto.
Jupperin koulun tilanahtaus on ongelma, jo-
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hon on etsittävä ratkaisua hyvin nopeasti. Suomi
on ylpeä korkeasta koulutustasostaan ja hyvistä
oppimistuloksista. Jotta koulussa oppii ja viihtyy,
siellä pitää olla asianmukaiset tilat niin oppilaille
kuin opettajillekin. Jupperin kouluun ei laajennuksia ole suunniteltu, mutta Rastaalaan kylläkin. Ratkaisu ei voi olla lasten kulkeminen oman
koulun naapurista Rastaalaan, vaan tilaa omasta

koulusta on löydyttävä kaikille alueemme koululaisille. Hyvä, että koulun vanhemmat ja rehtori
ovat aktiivisesti olleet yhteydessä päättäjiin, joilla
on ollut mahdollisuus käydä tutustumassa tilanteeseen paikan päällä. Käytetään nyt sitä E.ON
kaupasta tullutta rahaa kaikille kuntalaisille välttämättömiin investointeihin, kuten kouluihin.
Sirpa Hertell

-14-

Jupperin rantapuiston
suunnittelu

Espoon kaupunki aloittaa Jupperin Rantapuiston yleissuunnitelman tekemisen keväällä lähdeaineiston keräämisellä. Myös asukkaiden edustajan osallistuminen työryhmiin olisi toivottavaa.
Varsinaisen suunnitelman tekee myöhemmin valittava konsultti.
Suunnittelualueeseen kuuluu kaavassa oleva
”Jupperin rantapuisto”-niminen puistoalue (VP),
joka sijaitsee ns. Rantakentän ympärillä ja Pitkäjärvenrantatien järvenpuolella oleva ”Jupperin
uimaranta”-niminen uimaranta- ja venevalkamaalue (VV).

Perinteinen
Laskiaistiistain
mäenlasku
28.2.2006 ”Rantamäessä”
Nummitien päässä
klo 18.00-20.00
Mehut ja pullat tarjoaa
Jupperin Omakotiyhdistys mäen alla
Pitkäjärvenrantatiellä!

Pulkat mukaan!
(Laskettelu omalla vastuulla!)

Virallinen kuulemistilaisuus asukkaille järjestetään kesällä, vielä ei ajankohdasta ole tarkkaa tietoa. Rakentamistoimenpiteisiin ei ole tälle
vuodelle määrärahaa, mutta toivomme, että hyvä,
asukkaiden erilaisiinkin tarpeisiin vastaava suunnitelma valmistuu vuoden kuluessa.
Omakotiyhdistys toimittaa suunnittelijoille aikaisemmin tehdyn asiakaskyselyn tulokset.
Asukkaille pyritään omakotiyhdistyksen tilaisuuksissa ja lehdessä tiedottamaan suunnitelman
vaiheista.
Silve Sahlan

Vesihuollon
suunnitelma
Kulmatielle ja
Ojankulmaan
Espoon kaupungin tekninen keskus on aloittamassa Kulmatien ja Ojankulman vesihuollon
suunnittelun. Lähiaikoina tehdään maastotutkimuksia. Aikanaan tielle rakennetut viemäriputket
ovat painuneet ja ne pitäisi rakentaa uudelleen.
Suunnittelun aikana selvitetään myös tien
parempi perustaminen. Tien alla olevan yli kymmenmetrisen pehmeän saven kantavuuden parantamiseen käytetty hirsiarina on liikenteen alla
painunut. Nykyisin kantavuutta parannetaan
kalkkisementtipilareilla.
Parannustyön aikanaan alkaessa tielle tulee
jonkin verran käyttökatkoksia ja kiertotiet on
otettava käyttöön.
-15-

Yhdistyksen syyskokous

Jupperin Omakotiyhdistyksen syyskokous pidettiin marraskuun 24. päivänä Laaksolahtitalolla. Paikalla oli 30 osallistujaa. Ennen varsinaisia
kokousasioita Petri Jaatinen Pitkäjärven VPK:sta
piti mielenkiintoisen esityksen tuhopoltoista ja
niiden torjunnasta. Kokouksen puheenjohtajana
toimi Eino Savola.
Syyskokous valitsi Eeva-Riitta Puomion jatkamaan yhdistyksen puheenjohtajana. Myöskään

johtokunnan kokoonpano ei muuttunut. Erovuoroiset jäsenet Kai Haapamäki, Silve Sahlan ja
Kimmo Sierimo jatkavat johtokunnassa seuraavat
3 vuotta. Kokous hyväksyi johtokunnan ehdotukset vuoden 2006 toimintasuunnitelmaksi ja
talousarvioiksi muutoksitta. Johtokuntaa evästettiin erityisesti seuraamaan kehä II:n suunnittelua
ja ottamaan tarvittaessa kantaa asiaan.

Syyskokoukseen osallistuivat JOY:n
kunniajäsen Artturi Winqvist ja Inka
Ormio (2kk) äitinsä Vappu Ormion
sylissä. Minkä nuorena oppii sen
vanhana taitaa. (kuva Kimmo
Sierimo)

Tuhopoltot ja niiden torjunta
Yhdistyksen syyskokousesityksen aiheena oli tuhopoltot ja niiden torjunta. Vakavasta asiasta kertoi Petri Jaatinen, joka on vuoden alusta toiminut
Pitkäjärven VPK:n päällikkönä.
Suomessa sytytetään tahallaan noin 2000
tulipaloa vuodessa ja tuhopolttojen osuus tulipaloista on tilastojen mukaan selvästi suurempi kuin

kymmenen vuotta sitten. Tuhopolttoja on kuitenkin suhteellisen helppoa torjua yksinkertaisin ja
edullisin keinoin. Tärkeintä on estää tuhopolttajan pääsy kohteeseen ja säilyttää palavat materiaalit turvallisissa paikoissa.
Suurin osa tuhopoltoista tapahtuu eteläisessä
Suomessa, yleensä kaupunkialueilla. Asukaslu-
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kuun suhteutettuna eniten tuhopolttoja on Uudellamaalla ja Pohjois-Pohjanmaalla. Tuhopoltoissa
kuolee vuosittain keskimäärin viisi ja loukkaantuu vakavasti yli kaksikymmentä ihmistä. Kaikkiaan tuhopoltoista aiheutuu vuosittain jopa sadan
miljoonan euron kokonaiskustannukset.
Tuhopolttaja toimii usein hetken mielijohteesta. Tuhopolttajan mieluisimpia kohteita ovat
ullakko- ja kellaritilat, varastot, jätekatokset ja jäteastiat sekä autiotalot. Useimmiten tuhopolttaja
iskee illan tai yön hämyssä paikkaan, johon on
helppo päästä ja jossa ei ole valvontaa.
Tuhopolttojen torjuntaan riittävät useimmiten varsin yksinkertaiset keinot. Huolehditaan
lukituksesta, valaistuksesta, aitauksesta ja kulunvalvonnasta. Ei säilytetä lastauslaitureilla mitään

palavaa. Järjestetään asuintalojen raput ja jätekatokset siten, että asiattomat eivät pääse niihin.
Jätekatokset on turvallisinta sijoittaa riittävän
etäälle asuinrakennuksen seinästä. Varmistetaan,
että rappukäytävissä ja kellarikäytävillä ei säilytetä
tavaroita
Palovaroitin auttoi viime vuonna lähes 200
ihmistä pelastautumaan tulipalosta. Ainoastaan
toimivasta palovaroittimesta on kuitenkin hyötyä.
Palovaroittimen oikea paikka on katossa. Toimintakunnosta huolehtiminen on jokaisen asukkaan
vastuulla. Varoittimen toimintakunto tulisikin
muistaa tarkistaa suosituksen mukaan kuukausittain.
Lisätietoa netissä: www.spek.fi/ajankohtaista
Eeva-Riitta Puomio

Palovaroitin kuntoon

Vaarallisinta tulipalossa on myrkyllinen
savu, joka täyttää asunnon muutamassa
minuutissa. Palovaroitin tunnistaa savun
herkästi ja varoittaa kovalla hälytysäänellä. Ääni herättää nukkuvankin ihmisen
ja antaa 2-3 minuuttia aikaa pelastautua
asunnosta.

Asenna palovaroitin kattoon

- Kuulovammaisille on tärinällä ja valolla varustettuja palovaroittimia.
- Markkinoilla on myös hiilimonoksidi- (häkä),
nestekaasu- ja yhdistetty palo-/hiilimonoksidivaroittimia.
- Matkapalovaroitin suojaa lomakohteessa, jossa
paloturvallisuustaso ei ehkä ole suomalaisen veroinen.
- Turvatekniikan Keskus (Tukes ) valvoo markkinoilla olevia palovaroittimia.

- Palovaroitin on kotisi lakisääteinen turvalaite.
- Kiinnitä palovaroitin kattoon, korkeimpaan kohtaan, koska lämmin savu nousee ensin katonrajaan.
- Sijoita yli 50 cm:n päähän seinästä.
- Sijoittamista keittiön, tulisijan ja kylpyhuoneen
läheisyyteen tulee välttää.
- Joka kerrokseen vähintään yksi palovaroitin.
- Pakollinen myös kesäasunnoissa.
- Suositellaan asennettavaksi myös porraskäytäviin, ullakolle ja kellariin.
- Suositellaan myös asuntovaunuun ja veneeseen.
- Palovaroittimeen voi ostaa paristokotelon, jolloin
paristo voidaan sijoittaa sopivalle korkeudelle.

Palovaroitin varoittaa vaarasta
vain, jos siinä on toimiva paristo

- Testaa palovaroittimen toiminta kerran kuukaudessa painamalla testinappia.
- Muista paristonvaihto kerran vuodessa!
- Palovaroitin ilmoittaa itse pariston tehon loppumisesta toistuvalla lyhyellä äänimerkillä.
- Puhdista varoitin pölystä imuroimalla.
- Palvaroitinta ei voi hävittää talousjätteen mukana. Se on palautettava sähkö- ja eloktroniikkalaitteiden kierrätyspisteeseen.
Lisätietoa http://www.pelastustoimi.fi
		
/turvatietoa/palovaroitin/
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Sainin seura näyttelijöitä
tapaamassa

Sainin seuran keskiviikkokokous
pidettiin poikkeuksellisesti Espoon
kaupunginteatterin
Sakari-kahvilassa.
Kahden viikon välein
pidettävä kokouksemme
sattui sopivasti keskiviikoksi 30.11.05, jolloin
Espoon kaupunginteat- Näyttelijät (vas.) Seppo Kolehmainen ja Seela Sella sekä Espoon kaupunginteatterin kannatusyhdistys terin kanntusyhdistyksen puheenjohtaja Heikki Pohjala (Kuva Kimmo Sierimo)
oli järjestänyt Revontuteatterissa esityksiä oli viime syksynä seitsemän
lihallissa sijaitsevaan Sakari-kahvilaan yleisötilaikertaa. Mikäli joku ei päässyt tätä murreiloittelua
suuden, jossa kannatusyhdistyksen vieraina olikatsomaan, Huumoria murteella jatkuu nyt kevat näyttelijät Seela Sella ja Seppo Kolehmainen.
vätkaudella Teatteri Kehä III:lla.
Yleisöllä oli näin mainio tilaisuus päästä keskusteSakari-kahvilan keskustelutilaisuudessa Seela
lemaan teatteripäivän arjesta suosittujen huippuSella ja Seppo Kolehmainen ottivat yleisönsä täynäyttelijöiden kanssa.
sin, vaikka oltiinkin realistisemmissa tunnelmissa.
Monet varmasti tietävätkin, että Espoon kauKokeneet näyttelijät toivat esiin monia niitä arkipunginteatterilla on Revontulihallin Sakari-kahpäivän asioita, jotka askarruttavat meitä kaikkia.
vilassa pienoisnäyttämö, jossa esitetään pienimuoTeatteriala ja näyttelijän ammatti ovat samanlaistoisia teatteriesityksiä. Viime syksynä yksi näistä
ten kehityspyörteiden myllerryksessä kuin mikä
teatteriesityksistä oli ”Huumoria murteella”, jossa
muu ala tai ammatti tahansa. Uhkakuvat niin
pääosissa olivat Seela Sella ja Seppo Kolehmaikokeneille kuin ammattiin aikoville sekä koulunen. Esitys oli saanut inspiraationsa nykyään niin
tetuille ja koulutettaville ovat nyky-yhteiskunnan
suositusta murremuodista, kun mm. sarjakuvissa
muutospaineissa yhteneväiset.
ja jopa katekismuksessa ovat tekstit muuttuneet
On myös usein niin, että kulttuuri ja taide ja
murteella ilmaistuiksi. On muodostunut eräänlaisen yhteiskunnalle tuottama ja siitä koituva hennen murremuodon rintama.
kinen hyöty usein unohtuu, kun fyysiset tarpeet
Niinpä Huumoria murteella -esityksessä
painavat päälle. Sen vuoksi on hyvä, että tämänSeela Sella, joka lapsuutensa on elänyt Tampelaatuisia keskusteluja järjestetään, koska vuorovaireen Pispalassa, esitti hämäläismurteella Mirjam
kutus teatterin, näyttelijöiden ja yleisön kesken
Kaajan tekstejä, ja Seppo Kolehmainen, Savossa
syventää kummankin osapuolen näkemyksiä.
Pielavedellä syntyneenä murteili savoksi Kalle
Toivotaan niitä lisää.
Väänäsen tekstien mukaan. Espoon kaupunginSaini Lanu
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KIRPPUTORI LAAKSOLAHDEN MONITOIMITALOLLA
Lähdepurontie 2, 26.3.2006 KLO 10.00 - 13.00

Myyntipöydän voit varata Marjo Matikalta
sähköpostilla marjo.matikka@luukku.com tai puhelimella 050-300 1327.
Jos et pääse tai ehdi itse myymään, voit lahjoittaa tavaraa VPK:n pöydällä myytäväksi.
Myyntipöydän hinta 10 euroa ja tavaralahjoitusten tuotto käytetään
Pitkäjärven VPK:n nuorten Rovaniemen kesäleirin tukemiseen.
Tapahtuman järjestävät Jupperin Omakotiyhdistys, Laaksolahden Huvilayhdistys,
Veinin Omakotiyhdistys ja Pitkäjärven VPK

KEVÄÄN RETKIÄ
TYTYRIN KAIVOS JA MUSTION LINNA 22.4.2006
		
10:00
		
11:00
			
			
		
13:30
			
		
14:30
			
		
17:00

Lähtö Laaksolahden monitoimitalolta
Tytyrin kaivosmuseo
Kaivoksessa opastettu kävelykierros ja
tutustuminen Ekku Peltomäen valo- ja musiikkiteokseen
Mustion linna
Opastettu tutustuminen linnaan ja sen alueeseen
Lounas Linna ravintolassa
* alku-, pää- ja jälkiruoka, ruokajuomina vesi/kotikalja
Paluu Espooseen

Retken hinta on Jupperin Omakotiyhdistyksen jäsenille 35 euroa ja muille jupperilaisille 55 euroa.
Hintaan sisältyvät kuljetukset, opastetut kierrokset ja lounas.
Sitovat ilmoittautumiset viimeistään 3.4.2006 mennessä Marjo Matikalle
sähköpostilla marjo.matikka@luukku.com tai puhelimella 050-300 1327.
Retken järjestävät Laaksolahden Huvilayhdistys, Jupperin Omakotiyhdistys,
Veinin Omakotiyhdistys ja Pitkäjärven VPK.

PAROLAN PANSSARIMUSEO 13.5.2005
Lähtö Pitkäjärven VPK-talolta kello 8.15 ja paluu noin 15:30.
Retkimaksu on 40 euroa, mihin sisältyvät kuljetukset, museon pääsylippu ja opastus
sekä lounas Hämeenlinnan Piparkakkutalossa.
Sitovat ilmoittautumiset 28.4.2006 mennessä Aarre Varjalle,
sähköpostilla aarre@saunalahti.fi tai puhelimella 0400-828 306.
Retken järjestävät Pitkäjärven VPK:n seniorit.
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Suomen Kiinteistönvälittäjäliitto r.y:n
jäsentoimisto

Tarkkaa ja tehokasta kiinteistönvälitystä 20 vuoden kokemuksella.
Sovi luottamuksellisesta ja maksuttomasta myyntiarviosta.

Tällä kupongilla 500 €:n alennus välityspalkkiosta.

* * * * * * * * * * * * * * Voimassa 31.05.2006 saakka * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Välityspalkkio: 3 % + alv 22 %. Minimipalkkio 1.600 + alv 22 %. Ei kuluja ellei kauppaa.
Markkinointi: Helsingin Sanomat, www.etuovi.com, www.oikotie.fi
(valokuvat ja virtuaaliesittelyt sekä 2D-pohjapiirustukset).
Tervetuloa tutustumaan toimistooni
Kuusiniementie 2, 02710 Espoo

VIHERLAAKSO (Espoon Tapetti ja Värin talossa)

Pirjo Pesonen
040-7738216
09-221 80 50
pirjo.pesonen@extralkv.fi

www.extralkv.fi

______________________________________________________________________________

Parturi-Kampaamo

HIUSLINNA

Lähderannantie 15, 02720 Espoo
(Huom. uusi osoitteemme)

Kauneushoitola

SININ LÄHDE
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Yhteistyökumppaneita ja kannatusjäseniä

T:mi Kukkakeiju
~Terhi Ylä-Kaarre~
Teen edullisesti ja yksilöllisesti
tilaustyönä kukkakimput
ja kukkalaitteet

Laaksolahden Spar-kauppa
Oma lähikauppamme

Käy katsomassa sitomiani kimppuja
www.kukkakeiju.com

Juha ja Salla Matilainen
09-595846

Palveluksessasi kukka-asioissa!
Terhi Ylä-Kaarre
p. 040-563 4638

Aukioloajat:
arkisin 		
klo 8 - 21
lauantaisin
klo 8 - 18
sunnuntaisin
klo 12 - 18

Remontti- ja korjauspalvelua
Onko kodissasi tarvetta remontille tai jotakin, joka vaatisi korjausta?
Teen:
Remontit				
		
Korjaukset				
		
Pienet rakennustyöt
		
Kalusteasennukset 			
		
Pienet rautarakennetyöt		
							

Ota yhteyttä ja kysy lisää, niin sovitaan
yhdessä jatkosta.
Tarvassaneeraus
Mika Tarvas
Puh: 040 7079564

Toimitusjohtaja
Marko Lehtonen
Aisatie 16 B
01640 Vantaa
Linnainen
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Toimikunnat 2006

Taloustoimikunta

Rantalainen Markku (puh: 09-8523515) ko- Perinnetoimikunta (Sainin seura)
Lanu Saini (puh: 040-5249084) kokoonkutsukoonkutsujana
Hertell Sirpa, Kuusisto Jouko, Puomio Eeva- jana
Haapamäki Kai, Sahlan Silve, Sierimo Kimmo,
Riitta, Sierimo Kimmo, Vuopala Tapani.
Räisänen Seppo

Tiedotustoimikunta (lehti,
kotisivut)

Venetoimikunta

Sahlan Silve (puh:09-854 7363, 050-344 59 27)
kokoonkutsujana
Puomio Eeva-Riitta, Ala-Peijari Tapio, Kotipalo
Seija, Ormio Vappu, Sierimo Kimmo, Harju Katariina, Kyllästinen Eija (web-sivut)

Kaava- ja ympäristötoimikunta

Haapamäki Kai (puh: 09-8543384) kokoonkutsujana
Kyllästinen Erkki, Westerlund Rainer, Koskiniemi Marjaleena

Tapahtumatoimikunta

Sahlan Silve (kokoonkutsujana) 854 7363, 050Hertell Sirpa (puh: 050-5666818) kokoonkutsu- 344 59 27
Aho Marjut, Eloholma Eija, Forsberg Kiira, Kuujana
Heikkinen Juha, Sierimo Kimmo, Haapamäki sisto Pirjo, Kyllästinen Erkki, Mönkkönen Kalevi,
Kai, Koskiniemi Marjaleena, Kyllästinen Eija, Vepsäläinen Hannele, Virtanen Leena
Sahlan Silve

Perjantai-illan teetupa yläasteikäisille - löytyykö vanhemmilta
talkoohenkeä?
Kirkkokahveja juodessa virisi keskustelu seurakunnan työntekijöiden ja vanhempien välillä,
missä yläasteikäiset lapsemme viettävät perjantaiiltansa. Laaksolahdessa ei ole paikkaa eikä toimintaa heille. Uudessa Laaksolahtitalossa olisi tilat,
mutta toimintaa ei aikuisten puutteesta johtuen.
Keskustelimme asiasta ja yhteistyö alueemme
omakotiyhdistysten jäsenten - Jupperin, Laaksolahden ja Veinin kanssa voisi ratkaista asian.
Ideana olisi, että seurakunta antaisi tilat ja yhden työntekijän. Tilaisuuteen pitäisi löytyä kaksi
aikuista hänen avukseen. Toimenkuvat olisivat ”
teenkeittäjä ja ovimies ”. Tilaisuuden aika voisi
olla esim. klo 18.30-21.00. Illassa yläasteikäiset

voisivat pelailla pelejä, juoda teetä, istuskella rauhassa, jne..
Toivoisimme kommentteja asiaan kaikilta kiinnostuneilta. Onko ideassa toiminnaksi
saakka? Oletko valmis joskus viettämään perjantai-illan nuorten kanssa? Miten kehittelisit ideaa
paremmaksi? Mikäli saisimme kaikkien kolmen
yhdistyksen jäseniä mukaan, päivystysvuoroja ei
olisi kenellekään riesaksi asti.
Lähetä kommentteja Jupperin Omakotiyhdistyksen sihteeri Eija Kyllästiselle osoitteeseen
villaek@kolumbus.fi . Vastausten perusteella päätetään jatkotoimenpiteistä.
Ritva ja Juha Kallanranta
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Jupperin Omakotiyhdistys ry.
Puheenjohtaja:
Eeva-Riitta Puomio, eeva-riitta.puomio@sci.fi

Peltorinteenkuja 1

050-5319219

Yhteistuvantie 1
Kalliotie 1
Kalliotie 17 A
Kaivosmiehenkuja 3 B

050-5666818
040-7473870
8543384
040-8418829

Johtokunta:
Sirpa Hertell(vpj), sirpa.hertell@eduskunta.fi
Eija Kyllästinen(siht), villaek@kolumbus.fi
Kai Haapamäki, kai.haapamaki@espoo.fi
Juha Heikkinen, juha.heikkinen@poyry.fi
Marjaleena Koskiniemi,
marjaleena.koskiniemi@helsinki.fi
Pirjo Kuusisto, pirjo.kuusisto@luukku.com
Markku Rantalainen,
markku.rantalainen@kolumbus.fi
Silve Sahlan, silve.sahlan@kolumbus.fi
Kimmo Sierimo, sierimo@hotmail.com

Peltotie 17
8523515
Tammipäänpolku 5 A 8547363
Jupperinmetsä 16
050-4126335

taloudenhoitaja
Tapani Vuopala, tvuopala@deloitte.com

Mäkikuja 3 A

Riihiniityntie 28
050-5662055
Kaivosmiehenkuja 5 B 040-515576

8523059, 040-5322114

Olavi Laine, kunniapuheenjohtaja
Artturi Winqvist, kunniajäsen
Jäseniä 384 henkilöä
Kotisivu: http://www.jupperi.fi
Yhdistyksen toimitila Tammenterho on jäsenistön käytettävissä.
Tiedustelut Juha Heikkinen: juha.heikkinen@neopoint.fi, 040-8418829

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 221318-17979
Varsinainen jäsen		
Perhejäsen			
Henkilöjäsen			
Kannatusjäsen		

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
Helmikuu
ma 6.2.		
ti 7.2.		
su 12.2.
ma 13.2.
ti 14.2.		
ti 14.2.		
ma 20.2.
ti 21.2.		
ke 22.2.
ma 27.2.
ti 28.2.		
ti 28.2.		

Maaliskuu
ke 1.3.		
ma 6.3.		
ti 7.3.		
ke 8.3.		
ma 13.3.
ti 14.3.		
ti 14.3.		
ke 15.3.
ma 20.3.
ti 21.3.		
ke 22.3.
su 26.3.
ma 27.3.
ti 28.3.		
ke 29.3.

Huhtikuu
ma 3.4.		
ti 4.4.		
ke 5.4.		
ma 10.4.

Joy-jumpat koululla
Lentopallo
Koirapuisto kokous (s.9)
Joy-jumpat koululla
Johtokunnan kokous
Lentopallo
Joy-jumpat koululla
Lentopallo
Sainin seura
Joy-jumpat koululla
Laskiaismäki (s.15)
Lentopallo

Sukututkimuskerho
Joy-jumpat koululla
Lentopallo
Sainin seura
Joy-jumpat koululla
Johtokunnan kokous
Lentopallo
Sukututkimuskerho
Joy-jumpat koululla
Lentopallo
Sainin seura
Kirpputori (s.20)
Joy-jumpat koululla
Lentopallo
Sukututkimuskerho

Joy-jumpat koululla
Lentopallo
Sainin seura
Joy-jumpat koululla

ti 11.4.		
ti 11.4.		
ke 12.4.
ti 18.4.		
ke 19.4.
la 22.4.		
ma 24.4.
ti 25.4.		
ke 26.4.
to 27.4.

Toukokuu
ti 2.5.		
ke 3.5.		
ma 8.5.		
ti 9.5.		
ti 9.5.		
ke 10.5.

Johtokunnan kokous
Lentopallo
Sukututkimuskerho
Lentopallo
Sainin seura
Tytyrin retki (s.20)
Joy-jumpat koululla
Lentopallo
Sukututkimuskerho
Kevätkokous

Lentopallo
Sainin seura
Joy-jumpat koululla
Johtokunnan kokous
Lentopallo
Sukututkimuskerho

Kerhot kokooontuvat yhdistyksen toimitilassa
Tammenterhossa, Tammipääntie 33
Sainin seura koontuu parillisina keskiviikkoina
kello 18.
Tiedustelut Sainilta, puh. 040-5249084
Sukututkimuskerho parittomien viikkojen keskiviikkona klo 19:00.
Tarkemmin Pirjo Mattila, puh:855 5004

Lentopallo Jupperin koulun voimistelusalissa
tiistaisin klo 20-21:30 Veinin omakotiyhdistyksen kanssa
teuvo.tikkanen1@luukku.com,
puh. 050-5592209

