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Jupperin Omakotiyhdistyksen

Puheenjohtajalta

Aloittelemme yhdistyksen uutta toimintavuotta osin uusin voimin. Pitkä-
aikaiset yhdistyksen johtokunnan jäsenet Sirpa Hertell, Marjaleena Koski-
niemi, Pirjo Kuusisto ja Markku Rantalainen lopettivat johtokuntatyön. 
Lämpimät kiitokset heille kaikille toiminnasta! Koko uuden johtokunnan 
toiveena on, että yhteistyö myös ”vanhojen” aktiivien kanssa jatkuu, vaikka 
työ johtokunnassa onkin toistaiseksi jäänyt taakse.

Yhdistyksen toiminnan päämäärät ja pelisäännöt määritellään yhdis-
tyksen säännöissä. Sääntöjämme on uudistettu joitakin vuosia sitten, mutta 
päämääriltään ne ovat samankaltaiset kuin yhdistystä perustettaessa 1950-
luvulla. Toimintamme tarkoituksena on sitoutumattomana Jupperin alueen 
kiinteistöjen tai asuinhuoneistojen osakkeiden omistajien yhteistoimintajär-
jestönä edistää alueen suunnittelua, valvoa asukkaiden etuja, edistää alueen 
viihtyisyyttä sekä kerätä ja tallentaa alueen historiaan liittyvää tietoa ja aineis-
toa. Mitä tämä käytännössä tarkoittaa ja mitkä ovat toiminnan painopisteet.  
Se määritellään toimintasuunnitelmassa, jonka yhdistyksen jäsenet kokouk-
sessa hyväksyvät ja jota johtokunnan väki yrittää talkootyönä toteuttaa.

Yhdistyksen syyskokouksessa oli paikalla liki 70 henkeä. Eniten mielen-
kiintoa herättivät henkilövalinnat. Toki johtokunnan kokoonpanolla ja pu-
heenjohtajalla on merkitystä, mutta keskustelu toiminnasta, sen tavoitteista 
sekä toimintatavoista jää jäsenkokouksissa usein valitettavan vähäiseksi. JOY-
lehti ilmestyy vain neljä kertaa vuodessa ja on siksi huono keskustelufoorumi. 
Myöskään keskustelupalstan ylläpitoa nettisivuilla ei ole ainakaan toistaiseksi 
pystytty järjestämään. Jäsenkokoukset ovatkin tämän vuoksi avainasemassa 
palaute- ja keskustelutilaisuuksina. Kevätkokouksessa käsitellään toiminta-
kertomusta. Silloin on hyvä mahdollisuus arvioida ja keskustella yhdistyksen 
toiminnasta ja suunnasta. Palaute, niin kielteinen kuin myönteinenkin on 
arvokasta ja ohjaa johtokuntaa tehtävässään. 

Yhdistyksen lehti täyttää tänä vuonna 30 vuotta. Seuraava numero on 
suunniteltu juhlanumeroksi, johon toivomme teiltä jupperilaisilta muistoja 
ja tarinoita menneiden vuosien elämästä Jupperissa. 
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Yhdistyksen syyskokous

Yhdistyksemme syyskokous marraskuussa hou-
kutteli paikalle ennätysmäärän osallistujia. Laak-
solahtitalolle kokoontui kaikkiaan 68 henkeä 
päättämään yhdistyksen toiminnan linjoista 
vuonna 2007 sekä johtokunnan kokoonpanosta 
ja yhdistyksen puheenjohtajasta. Ennen varsinai-
sia kokousasioita kuultiin Op Private Helsingin 
edustajien, Pekka Mäntykallion ja Veli-Pekka 
Haagan esitys yksityissijoittajien varainhoidon 
vaihtoehdoista.

Syyskokouksen puheenjohtajaksi valittiin  
Pekka Hämäläinen, joka johti ammattitaidolla yli 
kolmetuntiseksi venyneen kokouksen. Kokouk-
sessa käytiin jännittävät vaalit puheenjohtajan ja 
johtokunnan jäsenten paikoista.

Johtokunnan esitykset vuoden 2007 toimin-
tasuunnitelmaksi ja talousarvioiksi hyväksyttiin 
pienin lisäyksin. Toimintasuunnitelmaan lisättiin 
mm. yhteistyön tiivistäminen Espoon kaupungin 
teknisen keskuksen kanssa. Uuden johtokunnan 
toivottiin osaltaan edistävän alueen koulupalve-
luiden kehittämistä, latuverkon parantamista, 
Laaksolahden avantouintipalveluiden paranta-
mista ja sorapintaisten teiden kunnossapitoa ja 

parantamista.  Kehä II:n rakentamisen nopeutta-
minen oli myös kokousväen toiveena. 

Johtokunnan puheenjohtajan vaali käytiin 
yhdistyksen puheenjohtajana vuodesta 2005 toi-
mineen Eeva-Riitta Puomion ja Juha-Pekka Ripa-
tin välillä. Puomio sai 43 ääntä ja Ripatti 19 ään-
tä. Puomio valittiin yhdistyksen puheenjohtajaksi 
vuodeksi 2007.

Johtokuntaan valittiin uusina jäseninä ero-
vuoroisten tilalle Asko Forsberg, 
Juha Kallanranta ja Juha-Pekka 
Ripatti kolmeksi vuodeksi ja joh-
tokunnan jäsenyydestä luopuneen 
Markku Rantalaisen tilalle Ris-
to Vehkamäki yhdeksi vuodeksi. 
Vanhoista johtokunnan jäsenistä 
Kai Haapamäki, Juha Heikkinen, 
Eija Kyllästinen, Silve Sahlan ja 
Kimmo Sierimo jatkavat.

Syyskokouksen pöytäkirja ja 
kokouksen hyväksymä toiminta-
suunnitelma 2007 ovat nähtävissä 
yhdistyksen www-sivuilla osoit-
teessa www.jupperi.fi .

Silve SahlanLaaksolahtitalon ruokasalissa riitti juuri ja juuri istumapaikat koko ko-
kousväelle. Kuva Pekka Puomio.

Kokouksen puheenjohtaja Pekka Hämäläinen ja yh-
distyksen sihteeri Eija Kyllästinen äänestystouhuissa. 
Kuva Pekka Puomio.
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Uusia jäseniä johtokuntaan

Syyskokouksessa valittiin neljä uutta jäsentä yhdistyksen johtokuntaan: Asko Forsberg, 
Juha Kallanranta, Juha-Pekka Ripatti ja Risto Vehkamäki.

Juha-Pekka Ripatti
Nimeni on  Juha-Pekka Ripatti ja olen syntynyt 
sekä viettänyt varhaisnuoruuteni Lahdessa. Val-
mistuin biologiksi Turun yliopistosta, ja muutin 
Espooseen vuonna 1989 vaimoni Tuulan ja työn 
perässä. Asuimme ensin Lippajärvellä, sitten Läh-
derannassa, josta muutimme vielä Laaksolahden 
urheilukeskuksen viereen, kunnes muutimme 
Jupperiin jouluna 2000 paritalomme valmistut-
tua.  

Perheessämme on kaksi poikaa, Kare (5 v.) 
ja ensiluokkalainen Miro (7 v.).  Poikamme ovat 
oikeastaan jo neljännen sukupolven jupperilaisia, 
sillä poikien mummin isä, Otto Side, osti tontin 
Jupperista vuonna 1936 Kaivoskuja 5:stä ja ra-
kennutti vähän myöhemmin talon ja kirjansito-
mon tontille, jolla paritalomme sijaitsee.

Takanani on yli 15 vuotta työelämää järjestö-
maailmassa ja nykyinenkin työpaikkani on järjes-
tö, Suomen Kennelliitto – Finska Kennelklubben 
ry., jonka toimitusjohtaja olen. Ennen siirtymis-
täni Kennelliittoon olin maa- ja metsätalousmi-
nisteriön tulosohjamaassa Metsästäjäin Keskus-
järjestössä 13 vuotta, josta viimeiset viisi vuotta 
kyseisen organisaation toiminnanjohtajana sekä 
Metsästäjä/Jägaren-lehtien päätoimittajana.

Vapaa-aikani kuluu lähinnä riistanhoidon, 
metsästyksen ja kalastuksen parissa sekä poikien 
perehdyttämisessä eränkäyntiin ja luonnon moni-
muotoisuuteen.

Mielenkiintoni omakotiyhdistyksen toimin-
taan ja Jupperin alueeseen tulee omien kasvavi-
en poikieni kautta. Olen kiinnostunut alueen 
turvallisuudesta ja virikkeellisyydestä erityisesti 

nuorten osalta. Lisäksi minulla on ”sukurasitetta” 
Jupperin alueeseen vaimoni puolelta. Tuulan iso-
äiti Ester Side toimi aktiivisesti Jupperin koulun 
ja seurakuntatalon perustamisten puolesta. Vai-
mon vanhemmat Riitta ja Reijo Helander olivat 
perustamassa JU-58 –urheiluseuraa, joka yhdessä 
KaPa:n kanssa muodostavat nykyisen F.C. Kasiy-
sin pohjan. Vaimoni eno Heikki Sidensnöre toimi 
pitkään Pitkäjärven VPK:n palopäällikkönä ja on 
edelleen aktiivi vapaapalokuntalainen. Olen ollut 
omakotiyhdistyksen varsinainen jäsen vuodesta 
2003.

Juha-Pekka Ripatti, kuva: Kimmo Sierimo
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Asko Forsberg
Olen Asko Forsberg. Teen töitä toimistopäällik-
könä Helsingin kaupungin rakennusvirastossa. 
Koulutukseltani olen DI (vesirakennus/vesihuol-
to). Asuu kahdestaan Kiira-vaimon kanssa Jup-
perissa, aikuiset lapset ovat jo muuttaneet pois 
kotoa. Muutimme Jupperiin 1997, koska vaimon 
perheen kesämökki sijaitsi aiemmin samaisella 
tontilla Peltotiellä, ja Jupperi oli tullut tutuksi jo 
1970-luvulla. Vapaa-aika kuluu hyvin usein ve-
neillessä tai karavaanarihommissa, jos pihahom-
milta joutaa. Asuinympäristön pitäminen miel-
lyttävänä ja turvallisena on tärkeää.

Juha Kallanranta
Olen asunut Jupperissa 10-vuotta. Jupperi oli 
minulle ja perheelleni luonteva asuinalue - haim-
me aika kauan uutta kotia ja lopulta löysimme 
sen Tammipääntieltä. Jupperi ei ollut mitenkään 
tuttu entuudestaan - sen ” pienuus ” ja jotenkin 
kylämäisyys vetosi eri alueita katsellessa ja kodin 
haku tiivistyi Jupperiin. Olen harhautunut käväi-
semään pääkaupunkiseudulla n. 25 vuotta sitten . 
Tänne Espooseen muutin ” oikeitten immeisten 
maasta ” Savosta - tarkemmin Rantasalmelta, jos-
sa olen kouluni lukioon asti käynyt -ja pienellä 
kylällä asunut. Siellä koko kylä kasvatti meitä lap-
sia ja nuoria.

Perheessäni on meidän vanhempien lisäksi 
yksi poika ja kiinteänä osana myös yksi tai use-
ampi koira. Tällä hetkellä vain yksi, mutta kenties 
piankin...

Harrastukseni liittyvät ulkona olemiseen. 
Nuuksio ja lähimetsät ovat tulleet kovin tutuiksi 
koirien ulkoilutuksen kautta, matkustaminen ja 
matkoillakin vaeltaminen luonnossa jalkaisin on 
asia, joka saa perheemme liikkeelle. Kesällä aika 
kuluu joko Jupperin pihalla koiraa rapsutellessa 
tai sitten mökillä kalastellen.

Asia, joka on aina minulle tärkeä, ovat lapset 
ja nuoret. Jupperissa olisi hyvä olla paikka, johon 
10 - 15 vuotiaat nuoret voisivat kokoontua. Van-
hemmat pääsevät jo vähän enemmän liikkumaan 

ja heille löytyy jo tarjontaa lähialueilla. 10-15 
vuotiaille pitäisi saada ” omalta kylältä ” tila, jossa 
he voisivat kokoontua pelailemaa, juttelemaan tai 
pelkästään oleilemaan vaikkapa perjantai-iltaisin, 
ettei pihalla ja puistoissa tarvitse värjötellä.

Olen kovin iloinen, jos otatte yhteyttä minu-
un meidän kaikkien Jupperilaisten yhteisissä asio-
issa.

Juha Kallanranta, kuva: Kimmo Sierimo

Asko Forsberg, kuva Kimmo Sierimo
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Risto Vehkamäki
Nimeni on Risto Vehkamäki. Toimin muu-

toshallintakoordinaattorina, joka vastaa Finnai-
rin lentävän henkilökunnan muutoshallinnasta 
poikkeustilanteissa. Perhe käsittää vaimon ja 11-
vuotiaan tyttären. Lisäksi perheeseemme kuuluu 
koira. Olemme asuneet Jupperissa 10 vuotta. 
Omakotiyhdistyksen toiminnassa minua kiin-
nostavat liikenne- ja kaava-asiat. Pidän tärkeänä 
myös Pitkäjärven harrastusmahdollisuuksien 
kehittämistä. Olen johtokuntatyön lisäksi lu-
pautunut mukaan yhdistyksen kaava- ja ym-
päristötoimikuntaan, rantatoimikuntaan sekä ta-
pahtumatoimikuntaan.  Yhdistyksen toiminnan 
keskeisenä tavoitteena pidän Jupperin viihtyi-
syyden ja turvallisuuden vaalimista.

Nyt lapsilla on virikettä ulkoillessaan siisitillä leikki-
alueella. Pihalta löytyy liukumäkiä, kiipeilytelineitä, 
keinuja ja iso liito-orava. Tässä kuvassa laitteisiin 
tutustumassa Julia 3v. (Kuva:Kimmo Sierimo)

Jupperin päiväkodin pihamaa ja leikkikalusteet 
uusittiin ja ne on otettu käyttöön alkuvuodesta 
2007. Pihan viimeistelytyötä tekemässä Viherpalvelu 
Hyvönen Oy:n Heli Kinnari. (Kuva:Kimmo Sierimo)

Päiväkodin pihaa uudistettiin

Päiväkodin ympärillä ovat isot koneet pörränneet ja ohikulkijat ovat ihmetelleet, jotta 
mitä siellä puuhataan. Nyt projekti on saatu päätökseen ja uusi ilme on tässä:

Risto Vehkamäki, kuva: Kimmo Sierimo
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Kiertoliittymä etenee

Lehdessämme numero 3/2006 sivuilla 16 
-17 oli selostus kuvineen Pitkäjärventien 
ja Tammipääntien -Riihiniityntien liitty-
mään tulevasta kiertoliittymästä ja suun-
nitelman esittelytilaisuudesta Jupperin 
koululla 29.5.2006.

Esillä oli kaksi hieman toisistaan poikkeavaa vaih-
toehtoa, joista nro 1 vaatisi kaavamuutoksen, 
mutta mahdollistaisi paremmat kävely-yhteydet 
Kaivospuiston puistoalueelle. Nro 2 taas voitai-
siin toteuttaa voimassa olevan kaavan puitteissa, 
mutta liittymä Tammipääntielle olisi hankalan 
mutkainen ja sivuaisi korttelin 60122 tontin 1 
nurkkaa. Itse kiertoliittymä oli molemmissa rat-
kaisuissa samanlainen ja toteutettaisiin alussa yk-
sikaistaisena.

Keskustelutilaisuudessa paremmaksi arvioi-
dun vaihtoehdon nro 1 vaatima kaavamuutos on 
nyt ollut nähtävillä tammikuun aikana, ja omako-
tiyhdistys on ottanut siihen myönteisen kannan. 
Iloksemme huomasimme, että yhdistyksen jäsen-
ten pitkään toivoman koirapuiston ohjeellinen 
sijainti oli myös merkitty kaavakarttaan.

Itse kiertoliittymän suunnittelu siihen liitty-
vine jalankulkuratkaisuineen jatkuu ja kehittyy, ja 
tulee aikanaan lausunnolle katusuunnitelman yh-
teydessä. Seuraamme kehitystä, ja yritämme vai-
kuttaa siihen, että turvalliset kevyenliikenteen- ja 
jalankulkuyhteydet toteutuvat ja että myös liitty-
män ympäristö linja-autopysäkkeineen, kuljetta-
jien vessoineen ja paperinkeräyspisteineen huo-
mioidaan suunnittelussa.

Silve Sahlan
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WWF:n Pandapalkinto Pro 
Espoonjoki ry:lle

Maailman luonnonsäätiön Suomen rahaston vuo-
sittain jakama Pandapalkinto oli vuonna 2006 
suuruudeltaan 20 000 euroa. Palkintoraati jakoi 
sen tasan kahden hankkeen kesken. Pro Espoon-
joki sai palkinnon työstä, joka koski Espoonjoen 
säilyttämistä rantapuistona. Toinen palkinnonsaa-
ja oli Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskuksen ja 
metsähallituksen yhteinen metsäpurojen kunnos-
tushanke Koillismaalla. Palkinnon hakijoita oli 
vuonna 2006 yhteensä 31 kappaletta. 

Pro Espoonjoen osalta Pandapalkinnon vas-
taanottotilaisuus pidettiin 5.12.2005 Pikku-Au-
rorassa, palkinnon luovutti WWF:n Suomen pää-
sihteeri Timo Tanninen. Hän sanoi puheessaan, 
että ”Espoonjoen kunnostamisessa ja suojelemi-
sessa ei ole kysymys ainoastaan työstä vesiluon-
non hyväksi, vaan se edistää myös historiallisesti 
arvokkaan kulttuurimaiseman säilymistä. tulevil-
le sukupolville”. Vastaanottaessaan palkinnon Pro 
Espoonjoen puheenjohtaja Rainer Lahti sanoi ti-
laisuudessa, että ”yhdistys on saanut myönteistä 
palautetta eri tahoilta ja Espoon virkamiesjohto-
kin on ottanut Espoonjoen keskeiseksi kehittä-
miskohteeksi. Kansainväliseltä taholta saadun 
palkinnon merkityksen Lahti näki erityisesti sii-
nä, että sen myötä myös luottamushenkilöt yli 
puoluerajojen voivat ottaa Espoonjoen suojelun 
omakseen”. 

Seuraavassa on lyhyitä poimintoja palkinto-
hakemuksesta, ne ilmentävät Pro Espoonjoen pe-
rusolemusta ja toimintaa: 

- Pro Espoonjoki ry, Pro Esbo å  rf on sitou-
tumaton Espoonjoen vesistön vaikutusalueella 
toimiva rekisteröityjen kansalaisjärjestöjen ja ka-
lastuskuntien muodostama kattojärjestö, jonka 
toiminnan tarkoituksena on turvata Espoonjo-
en luontokokonaisuuden säilyminen asukkaiden 
käytössä osana historiallista arvokasta kulttuuri-
maisemaa. 

- Yhdistys pyrkii pitämään Espoonjoen ran-
tapuistona Pitkäjärveltä ja Bodomjärveltä merelle 

Espoonlahteen. Kun joen rannoille varataan tar-
peeksi tilaa huomioiden luonto, maisema ja ny-
kyinen asutus, voi joki virrata puistomaisessa ym-
päristössä merelle saakka virkistystä ja vapaa-ajan 
harrastusmahdollisuuksia tarjoten.

- Pro Espoonjoki on rekisteröity vuonna 2000 
ja se on toiminut siitä lähtien aktiivisesti tavoit-
teidensa saavuttamiseksi. Hyvän kuvan yhdistyk-
sestä saa sen kotisivuilta: www.proespoonjoki.fi. 
Sieltä löytyvät esimerkiksi toimintasuunnitelmat, 
toimintakertomukset sekä kuvagalleria.  

Jupperin Omakotiyhdistyksen edustajana Pro 
Espoonjoessa on tällä hetkellä Lauri Määttänen ja 
hallituksen varajäsenenä Tapio Ala-Peijari. Yhdis-
tyksen ensimmäisenä puheenjohtajana toimi jup-
perilainen Mauri Alasaari ja vuodesta 2002 alkaen 
Tapio Ala-Peijari vuoden 2005 loppuun asti. Hän 
on varmasti oikea henkilö kuvailemaan nyt pal-
kitun yhdistyksen perustamisvaiheen toiminnan 
painopisteitä ja aikaansaannoksia. 

Lauri Määttänen

Puheenjohtaja Rainer Lahti (vas.) ja Oivi Salohonka 
Pro Espoonjoki ry:stä sekä WWF:n Suomen pääsih-
teeri Timo Tanninen. Kuva: ©WWF/ Päivi Rosqvist
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Pro Espoonjoki ry:n 
toiminnasta

Pro Espoonjoki perus-
tettiin 10.11.1998 pe-
rustamiskokouksessa, 
jossa oli jupperilaisista 
paikalla lisäkseni mm. 
Mauri Alasaari, josta 
tulikin sitten yhdis-
tyksen ensimmäinen 
varsinainen puheen-
johtaja.
 
Minut, Tapio Ala-Peijari, 
valittiin puheenjohtajak-
si 15.5.2001 yhdistyksen 
vuosikokouksessa Maurin 
luopuessa tehtävästä. Siinä 
tehtävässä toimin vuoden 
2005 loppuun asti. Nykyinen puheenjohtaja on 
Rainer Lahti, joka on ollut myös toiminnassa 
mukana varapuheenjohtajana alusta alkaen. Toi-
minnan käynnistämisen vaiheessa jupperilais-
ten panos oli huomattava, varsinkin kun Seppo 
Räisänen toimi yhdistyksen rahastonhoitajana 
vuoden 2005 loppuun asti. Yhdistyksen perusta-
misen voimakkaimpana taustavaikuttajana olivat 
Kirkkojärvi takaisin yhdistys, joka tuolloin toimi 
varsin näkyvästi. 

Espoonjoen valuma-aluetta pidetään yhdis-
tyksen toiminta-alueena. Valuma-alueella tarkoi-
tetaan sitä aluetta, josta kaikki sadevedet valuvat 
puroja ja jokia pitkin järvien kautta lopulta Es-
poonjokeen ja sitä kautta edelleen Espoonlahteen. 
Vesistön ydinosa on tietenkin Espoonjoki, joka 
alkaa Glimsin ja Glomsin jokien yhtyessä hieman 
Ikean tavaratalon länsipuolella. Sieltä joki jatkaa 
moottoritien alitse Espoon keskustan uimahallin 
ja tuomiokirkon välistä etelään Kauklahden kaut-

ta Espoonlahteen. Meille tärkeä vesistön osa on 
tietenkin Pitkäjärvi. Se laskee vetensä Glimsiä (tai 
Myllyojaa) pitkin Espoonjoen alkupisteeseen. Pit-
käjärven yläpuoliseen valuma-alueeseen kuuluvat 
mm. Juvanmalmi, Niipperi, Askisto, Pitkäsuo, 
Petikko yms. Merkittävimmät purot ovat Mylly-
puro ja Hämeenkylänpuro sekä Lippajärvestä tu-
leva Lippapuro. 

Yhdistykseen kuuluu  parikymmentä kap-
paletta vesistöalueen asukasyhdistyksiä. Alkuvai-
heessa toiminnan päätavoitteita on ollut lisätä 
kaupungin nimeä kantavan vesistön tunnetta-
vuuden ja arvostuksen nostaminen. Näiltä osin 
toimenpiteet ovat kohdistuneet pääasiassa Es-
poon keskustan kohteisiin. Ajatuksena on ollut 
tietenkin saada jokiuoma mukaan keskusteluihin, 
joissa on vaadittu keskustan ilmeen parantamista, 
jokiuoman varrellahan pääosa päättäjistä ja vir-
kamiehistä työskentelee. Kun keskustan läpi vir-
taavan joen arvo huomataan, niin seuraavaksi ai-

Talvinen Espoonjoki. Kuva: Tapio Ala-Peijari
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noa mahdollinen johtopäätös tulee olemaan, että 
yläpuolisten järvien tila on saatava myös selkeästi 
paranemaan, jotta jokiuomaa ehostettaessa myös 
siinä virtaavan veden laatu olisi edustuskelpoista. 
Näihin keskusteluihin Pro Espoonjoki on tuonut 
alueen asukkaiden näkemyksiä. 

Alkuvaiheen toiminnasta todettakoon mm. 
vesistöaluetta koskevan esitteen teko. Sen karttaa 
ovat myös virkamiehet ansiokkaasti käyttäneet 
mm. esityksissään hyväkseen. Pro Espoonjoki on 
ottanut kantaa jokialueeseen rajoittuviin asema-
kaavoihin ja jopa valittanut niistä. Näillä toimil-
la onkin saatu aikaan joskus pieniä parannuksia 
kaavoihin, mutta niiden vaikutuksesta yhdistytä 
on kuunneltu entistä enemmän uusien kaavojen 
valmistelun yhteydessä. Erityisesti keskustan alu-
eella jokiuoma otetaan nykyään ajoittain melko 
hyvin huomioon suunnittelussa. Esimerkkinä 
tästä on hieman kirkon alapuolella olevan huo-
nokuntoisen ruman sillan korvaaminen uudella 
miljööseen paremmin sopivalla kivisillalla. Koko 
Glimsin, Glomsin ja Espoonjoen uomia koskeva 
virtausmalli on valmistumassa TKK:lla. Se tulee 
olemaan hyvä suunnittelun apuväline kaikissa 
vesistöä koskevissa suunnitelmissa kaavoituksesta 
tulvasuojeluun. 

Myös yläpuoliseen vesistöön kohdistuvat toi-
menpiteet ovat päässeet hyvään vauhtiin. Tästä 
on osoituksena mm. Pitkäjärveen kohdistuneet 
toimenpiteet (mm. syvänteen ilmastus talvel-
la, hoitokalastukset) ja toisaalta juuri ilmestynyt 
uusi Espoon Pitkäjärven ja Lippajärven kunnos-
tussuunnitelma vuosille 2007 - 2017. Vaikka Pro 
Espoonjoki ei ole suoranaisesti osallistunut em. 
tehtäviin, niin sen toiminnalla on ollut varmasti 
vaikutusta näihin kaupungin toteuttamiin hank-
keisiin. Yksittäisistä Pitkäjärveen kohdistuneista 
hankkeista voidaan todeta ainakin työ, jossa on 
vastustettu Pitkäsuon käyttöä erilaisten jätteiden 
sijoituspaikkana. Merkittävin hanke oli Grön-
bergin lyijymaiden aiottu välivarasto, joka saatiin 
osin Pro Espoonjoen vaikutuksella torjuttua. 

Vesistön arvostuksen kohottamisessa paras 
saavutus on varmaakin ollut jokivarteen sijoitettu-
jen luontoretkien toteuttaminen. Olemme osaksi 
olevia reittejä hyväksi käyttäen raivanneet luon-
topolun, joka nyt ulottuu Pitkäjärveltä Espoon 
kirkolle.  Ensimmäiseen retkeen saatiin mukaan 
myös valtuuston puheenjohtaja Eero Akaan-Pent-
tilä ja seuraavaan kävely/melontaretkeen osallistui 

hänen kehotuksestaan useita valtuutettuja. Tämän 
uskomme lisäävän valtuuston tietämystä vesistön 
mahdollisuuksista. Näihin retkiin on osallistu-
nut jonkin verran myös jupperilaisia. Nyt retkiä 
on viime vuonna laajennettu myös lähikoulujen 
oppilaille. Ne ovat olleet varsin suosittuja sekä op-
pilailta että opettajilta saadun palautteen perus-
teella. Vesistöä koskevaa tietoa on siten levitetty 
myös tuleville päättäjille. Nämä luontoretket ovat 
olleet myös yhtenä perusteena WWF:n palkinnon 
saannissa. 

Tällä hetkellä en itse pysty osallistumaan 
tähän työhön kovin suurella panoksella. Toivon 
kuitenkin, että Jupperin edustus pysyy vesistön 
hyväksi tehtävässä työssä jatkossakin vahvana. Toi-
saalta Pro Espoonjoki on katto-organisaatio alu-
een yhdistyksille, joissa paikallinen työ tehdään. 
Yhteisen organisaation tärkeä tehtävä on koordi-
noida tavoitteet niin, etteivät eri yhdistykset aja 
kovin erisuuntaista linjaa oman vesistömme eteen 
tehtävässä työssä. Pro Espoonjoen tekemä työ ei 
poista tarvetta paikalliseen vaikuttamiseen, päin-
vastoin tätä työtä tulisi tehdä entistä enemmän 
myös alueellisesti omissa muissakin yhdistyksis-
sämme kuten Jupperin Omakotiyhdistyksessä ja 
Pitkäjärvitoimikunnassa. Työtä on vielä varmasti 
paljon jäljellä. 

Tapio Ala-Peijari

Piirros: Tuukka Retva, Jupperin koulun esiB-luokka.
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Lisää laitureita Jupperin 
rantaan

Jupperin uimarannan eteläpuolella on pienehkö 
yhteisessä käytössä oleva ranta-alue. Tämä kallio-
rannaksi tai Vantaan rannaksi kutsuttu alue on 
Vantaan kaupungin omistama ja kaavoitettu vir-
kistysalueeksi. Aiemmin paikalla oli aidattu uima-
ranta, joka oli tarkoitettu vantaalaisille uimareille. 
Viime vuosikymmeninä alue on ollut lähinnä on-
kijoiden käytössä.

Vantaan kaupunki on suunnitellut kau-
pungin ulkopuolella sijaitsevista virkistysalueista 
luopumista. Tämän vuoksi myös kyseisen ranta-
alueen myymistä Espoon kaupungille oli harkit-
tu. Länsi-vantaalaiset asukasyhdistykset ovat 
kuitenkin nyt ajaneet aktiivisesti rannan säilyt-
tämistä Vantaan omistuksessa ja sen kunnostamis-
ta uimarannaksi.  Vantaalaiset asukasyhdistykset 
toivovat, että Vantaan kaupunki rakentaisi ran-
taan laiturin uimista ja onkimista varten. Yh-
distysten väki on lupautunut ylläpitämään rantaa 

talkoovoimin.
Jupperin uimaranta on kesäisin varsin täyn-

nä. Moni Hämeenkylän ja Linnaisten asukas on 
löytänyt meidän rantamme. Uimarannan laa-
jentaminen onkin varmaan tarpeen paikallisten 
uimareiden määrän kasvaessa. Rannan kehit-
tämisen kääntöpuolena on pelko mahdollisesti 
lisääntyvästä liikenteestä. Koska vantaalaisten 
ranta sijaitsee Jupperin alueen ytimessä, meidän 
jupperilaisten kannattaa olla kuulolla asiassa, jotta 
pääsisimme tuomaan omat näkökantamme mu-
kaan rannan kehittämiseen.

Rantapuistoon, ns. surffirantaan on valmistu-
nut yleissuunnitelma. Siinä on merkittynä Avan-
tosaukot ry:n suunnitteleman ympärivuotiseen 
uimakäyttöön tarkoitetun laiturin sijainti. Lähi-
vuosina jupperilaisilla saattaa siis olla yhteisillä 
ranta-alueilla valittavana kolme laituria uimiseen.

Eeva-Riitta Puomio

”Vantaanranta” Kuva: Pekka Puomio

5.3.2007 klo 18 Lauluilta Pitkäjärven VPK:lla (Palokunnanpuisto 5) 
säestyksen ja laulukirjojen kanssa. 

Tilaisuuteen vapaa pääsy. Järjestää PjVPK:n veteraanit

Tervetuloa mukaan!
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Rantapuiston suunnittelu 
loppusuoralla

Yleissuunnitelma alueelle on valmistunut, ja 
odottaa vahvistamista katupäällikön päätöspöytä-
kirjassa. JOY-lehdessä 4/2006 on käsitelty suun-
nittelutilannetta perusteellisemmin.

Suunnitelmasta poistui lopullisesti koirien 
uimarannaksi osoitettu alue, jolle ilmeisesti löytyi 
paikka Lähderannasta. Ranta-alueen eteläpää on 
varattu venepaikoille, joiden toteuttaminen lienee 
hankalaa, sillä se edellyttäisi rannan ruoppaamis-
ta.

Nyt jäämme odottamaan toteutussuunnitel-
mien tekoa ja hankkeen rahoitusta, jota lienee 
tiedossa vain leikkikenttäalueelle. Ranta-alueen 
toteuttamiseen kaupunki ei ole halukas. Sen to-

teuttaminen yleissuunnitelman osoittamalla 
tavalla maksaisi konsultin laatiman kustannus-
arvion mukaan 373 450 €. Summa ei sisällä avan-
tolaituria.

JOY:n rantatoimikunta saa siis heiluttaa hi-
hojaan ja lapioitaan ahkerasti, jos aikoo toteuttaa 
yleissuunnitelman mukaisen rantapuiston. Kaik-
kien veneenomistajien panostustaan asiaan tarvi-
taan.

Asian edistymistä voi seurata netistä:
Avoin Espoo > Puistot ja viheralueet > Juppe-

rinrannan suunnittelu
Silve Sahlan
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Tulevia tapahtumia

Omakotiyhdistyksen retki Pietariin 
toukokuussa 2007

Jupperin Omakotiyhdistys järjestää yhdistyksen jäsenille bus-
siretken Pietariin 17.- 19.5.2007 (Helatorstaista lauantaihin). Il-
moitus retkestä oli lehdessämme 4 / 2006. Halukkaita lähtijöitä on 
melkein bussintäydeltä, joten matka toteutuu. 

Mattimyöhäiset voivat tiedustella Eeva- Riitta Puomiolta, puh. 
050 5319 219, eeva-riitta.puomio@sci.fi, vieläkö mahtuu mukaan. 

Matkalle lähtijöiden tulee toimittaa kopio passin valokuvasi-
vusta Asko Forsbergille, Peltotie 8, puh. 050 559 1854 ja maksaa 
ilmoittautumismaksu 50,- € viimeistään 31.3.2007. Maksu mak-
setaan Jupperin Omakotiyhdistys ry:n tilille Nordea 221318-17979, 
viite 1779, eikä sitä palauteta sen jälkeen matkansa peruuttaneille, 
vaan katsotaan asianomaisen kannattaneen yhdistyksen toimintaa.

Passin tulee olla voimassa vielä 6 kuukautta matkan jälkeenkin, 
eli käytännössä marraskuun loppuun 2007. Ylimääräinen kopio 
passista kannattaa varata lompakkoon. Matkan järjestäjä Miodex 
Oy hankkii viisumit.

Matkalle lähtijät ovat tervetulleita Tammenterhoon torstaina 22.3.2007 klo 19.00, jolloin jutel-
laan matkasta ja halukkaat voivat ottaa kopioita passistaan. Teemme yhdessä hauskan matkan!

Silve Sahlan

Tanssin huuma jatkuu keväällä

Viimesyksyisen paritanssikurssin innoit-
tamina jupperilaiset toivoivat uutta kurssia tälle 
keväälle. Maaliskuussa toive toteutuu! Neljänä 
sunnuntai-iltana  4.3., 11.3., 18.3. ja 25.3. kello 
19.00 - 20.30 harjoitellaan kurssilaisten toivomia 
paritansseja Jupperin koulun liikuntasalin par-
ketilla. 

Kurssin hinta on 40 euroa / tanssipari ja opet-
tajina tutut ja taitavat Petri ja Satu Kokko.

Varmistat paikkasi parketilla ilmoittautumal-
la joko sähköpostitse virtaset@pp.inet.fi tai puhe-
limitse 040-591 8285 Leena Virtaselle. 

Maksun voi suorittaa ilmoittautumisen jäl-
keen Jupperin omakotiyhdistyksen tilille Nordea 
221318-17979, mieluiten hyvissä ajoin ennen 
kurssin alkua.

Tanssitaan jupperilaisten kanssa!

Vauhdikkaiden tanssiviestien toivossa 
Leena
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Ohikulkijat ovat ihmetelleet komeata aitaa, joka 
melkein peittää ennen ”Tammitorina” tunnetun 
liikerakennuksen Tammipääntiellä. Asukkaiden 
suruksi myös liikkeiden pysäköintipaikat, joita 
ennen käytettiin juhlapäivien varapysäköintipaik-
koina, ovat jääneet aidan taakse. Kaavamuutos on 
tähänkin vaikuttanut tonttia kaventamalla.

Reportterimme pistäytyi katsomassa, keitä ra-
kennuksessa nykyisin toimivat ovat. Ensimmäisen 
oven takaa löytyi STM Etelä-Suomi Oy-niminen 
yritys. Yrityksen nettisivut kertovat seuraavaa:

”STM rakentaa vuosittain teitä, katuja, kun-
nallistekniikkaa, liike- ja talonrakennuskohteiden 
pohjatöitä ja perustuksia, puistoja sekä vapaa-ajan 
alueita valtakunnallisesti. Yrityksen rakentamia 
siltoja ja satamia käytetään ympäri Suomea. Osaa-
va ja innovatiivinen henkilökunta muodostaa toi-
mintamme perustan.”

Kyseessä on Suomen teollisuus- ja maanra-
kennus Oy:n Espoon toimipiste. Toimipisteitä on 
myös Kuopiossa, Varkaudessa ja Jyväskylässä. Li-

sää tietoa löydätte yrityksen nettisivuilta: WWW.
STMINFRA.FI

Seuraavan oven takaa löytyi Jupperin toimis-
topalvelu Oy. Karakalliossa asuva Anne Helin 
kertoi yrityksen toimialana olevan kaikenlaiset 
kirjanpito- ynnä muut toimistotyöt. Yritys työllis-
tää 1-2 henkeä. Yrityksen nettisivut ovat tekeillä.

Sitten avasimme oven, joka vei Puramex Oy:
n myyntitoimistoon. Työnjohtaja Heikki Helin 
kertoi, että yritys on purkuliike, joka myös myy 
purkutavaroita ja rakennusosia. Kottikärryn kans-
sa on kuitenkin turha mennä tiiliä hakemaan, sillä 
vähittäismyyntiä ei ole. Yritys on myös urakoinut 
tämän liikerakennuksen piharemontin, jonka pe-
rusteellisuus ehkä ihmetytti ohikulkijoita.

Lisäksi kuulimme, että rakennuksen poh-
joispäähän asettuu vielä ”Herbertin isot vehkeet” 
-niminen yritys, joka myy ja välittää - ei sellaista 
mikä ensimmäiseksi tulee mieleen - vaan esimer-
kiksi kaivinkoneita.

Silve Sahlan

KOy Tammipääntie 55

Tammipääntie 55. Kuva: Silve Sahlan
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Uutta yritystoimintaa 
Jupperissa

”Toimialaamme kuuluvat laadukkaat yri-
tys- ja kotisiivoukset sekä muut kotipalve-
lut. Ammattitaitoista palvelua saat tähän 
kaikkeen: Siivoukset, kaupassakäynti, 
koirien ulkoiluttaminen, nurmikon leik-
kuu, lumen luonti ym.”

Syksyllä saimme postilaatikoihimme vihreitä mai-
noksia, esitelehtisen uudesta yrityksestä Jupperis-
sa. Moni luki sitä innolla ja juttelikin naapurei-
densa kanssa ja totesi, että tämä on juuri sitä, mitä 
me tarvitsemme. Meillä on Jupperissa paljon lap-
siperheitä, joiden vanhemmat ovat kiireisiä, an-
siotyössä käyviä ihmisiä. Heillä on usein ajanpuu-
te ja haluaisivat mielellään helpotusta kotitöihin.  
Lisäksi täällä asuu myös vanhempia pariskuntia, 
jotka jo mielellään ottaisivat vähän kotiapua arki-
siin askareisiinsa.

Kävin haastattelemassa sisaruksia Erika Ekeb-
lomia ja Stefan Westerlundia. Heti ensimmäiseksi 
mieleeni tuli kysymys, mistä tämä idea, perustaa 
Jupperissa toimiva siivousyritys. Idea siivousyri-
tyksestä oli kuulemma jo ”muhinut” kauemmin 
aikaa. Nyt se vain toteutettiin. Erika on toiminut 
palvelualalla jo aikaisemmin. Hän oli ollut viisi 
vuotta hoitovapaalla kotona hoitamassa lapsiaan 

ja totesi, että nyt voisi olla aika taas ryhtyä toi-
mimaan oman kodin ulkopuolella. Koska Erika 
ja Stefan ovat sisaruksia, molemmat tuovat oman 
panoksensa tähän yritykseen. Stefan hoitaa lähin-
nä paperitöitä, mutta on useimmiten auttamassa 
myös siivouksissa. Yrityksen toimitusjohtaja on 
sisarusten isä, Hasse Westerlund. Hänellä on vuo-
sien kokemus oman sähköala- liikkeen toiminnas-
ta -87 lähtien. Työntekijöitä tässä siivousalan yri-
tyksessä on yhteensä neljä eli perhe Westerlundin 
lapset ja vanhemmat. Siivouspalvelun toimisto 
sijaitsee Hasse Westerlundin kotona, osoitteessa 
Tammipääntie 30 A.

Siivouspalvelu aloitti toimintansa viime syk-
synä. Asiakaskunta koostuu pääosin jupperilai-
sista ja laaksolahtelaisista. Tällä alueella on kova 
kysyntä tämäntapaiselle yritystoiminnalle. Asiak-
kaita olisi tulossa enemmän kuin ehditään ottaa 
asiakaslistalle. Suunnitelmissa onkin laajentaa tätä 
toimintaa ja ottaa lisää työntekijöitä. Vaikeutena 
on heidän mukaansa luotettavan työvoiman saan-
ti.

Työ on ollut pääasiassa kotisiivousta ja siivo-
uksen tarvitsijat enimmäkseen lapsiperheitä. 

Tällaisesta palvelusta monet jupperilaisetkin 
ovat jo vuosia unelmoineet! 

Lea Ala-Peijari

yhteystiedot:

Oy H&C Westerlund Ab
kotisiivouspalvelu
Tammipääntie 30 A, 
www.hcwesterlund.fi

Erika Ekebom  
gsm 040-4102098
Stefan Westerlund  
gsm 050-5457000

Kuva:Lea Ala-Peijari
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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

Laaksolahden M-market
Oma lähikauppamme

Huom! Tilauksesta susheja, 
ostereita, sinisimpukoita 
+ muita kalaherkkuja.

Juha ja Salla Matilainen 
09-595846

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

Postilaatikon uusi sijoituspaikka on Tammipääntie ja 
Pitkäjärventien risteysalueella bussi 248 päätepysäkil-
lä. Tyhjennysaika on ma-pe klo 10:00. Kuva:Kimmo 
Sierimo



-18-

Suomen Kiinteistönvälittäjäli itto 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
H I U S L I N N A

Lähderannantie 15, 02720 Espoo
(Huom. uusi osoitteemme)

Kauneushoitola
SININ LÄHDE
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Kuva vasemmalla ei ole Venetsiasta vaan 
Kulmatieltä. Sateet nostivat vedenpintaa 
remontin alla olevalla tiellä 18.11.2006.  
Kulmatien ja Ojankulman viemäri- ja vesi-
johtoja uusitaan ja tienpohjaa stabiloidaan . 
Lisäksi rakennetaan  kevyenliikenteenväylä. 
Tietyön ajan liikennettä alueelle on ohjat-
tu Rinnetien ja Peltorinteen kautta. Työ 
valmistuu kesäkuussa 2007. Kuva: Helena 
Eerola.

Kuva oikealla: Alankokujan vesihuollon rakentami-
nen alkoi loppysyksystä 2006 Espoon kaupungin 
toimesta puuston ja maamassojen poissiirrolla. Rä-
jäytystyötä tekee Eurolouhinta ja Espoon räjäytyspal-
velu n. 8metrin päivävauhdilla. Vauhti on verkkaista 
talojen läheisyydestä johtuen. Räjäytystyössä syntyvä 
pienempi louhos käytetään ekologisesti tien ja viemä-
röinnin töissä. On se hienoa, kun Palomäen kaava-
aluekin pääsee vihdoin veden, viemärin ja tiestön 
piiriin. Siitä on kauan kun Jupperinmetsään tuli vesi 
ja viemäri vuonna 1974 ja rakensimme seuraavana 
vuonna tontillemme. Kuva ja teksti Kimmo Sierimo.

Tielaitos ilmoittaa, että ensimmäisen vai-
heen urakkatarjoukset arvioidaan touko-
kuussa 2007, parannustyöt alkavat syksyl-
lä 2007 ja ovat valmiit vuonna 2011. Työt 
vaikuttavat varmasti myös jupperilaisten 
autoilun sujuvuuteen.

Ensimmäiseen urakkaan sisältyvät noin 500 met-
rin pituinen Mestarintunneli Vallikallioon sekä 
sen pohjoispuolelle tuleva Mestarinsolmun eri-
tasoliittymä. Parantamishanke sujuvoittaa kehän 

Turunväylän ja Vallikallion välistä osuutta huo-
mattavasti, sillä sen myötä Kehä I:stä tulee kol-
mikaistainen Turuntieltä Helsingin rajalle saakka 
ja nykyiset liikennevaloliittymät korvataan erita-
soliittymällä.

Tähän ensimmäiseen urakkaan kuuluu myös 
Turunväylällä (valtatie 1) sijaitseva uusi Ver-
monsolmun eritasoliittymä, jonka kautta Perk-
kaalta rakennetaan yhteys Helsingin suuntaan. 
Sekä Vallikallion että Perkkaan kohdalla tehdään 
myös uusia katu- ja kevyen liikenteen yhteyksiä ja 
melusuojauksia.

Silve Sahlan

Kehä I:n 
parantaminen alkaa

Työmaita 
Jupperissa
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Laaksolahden Huvilayhdistys r.y. 

Puheenjohtaja Marjo Matikka (050 300 
1327)  sähköposti: marjo.matikka at luukku.com

Hallituksen jäsenet: Kalevi Toivola (varapu-
heenjohtaja), Heli Alppivuori (sihteeri) Jukka 
Laukkanen (rahastonhoitaja), Mika Leppänen, 
Jukka Mikkonen, Jari Mäkijärvi, Matti Santonen 
(perinnevastaava), Marianne Sundell (tilaisuus-
vastaava) 

Laaksolahden kirjaston ystävät ry 

Puheenjohtaja Anna-Ester Liimatainen -
Lamberg (050  564 5903 ) 

sähköposti: ae.liimatainen-lamberg at kolum-
bus.fi.  

Hallituksen jäsenet: Juhani Hämeri (vara-
puheenjohtaja), Lea Ala-Peijari  (sihteeri), Esko 
Uotila (taloudenhoitaja), Leena Krenzer, Kari 
Pohjakallio, Isto Pallaste, Katri Suhonen, Eila Toi-
viainen, Asiantuntijajäsen: Eeva-Riitta Puomio

Jäseneksi voit liittyä maksamalla  5 € yhdis-
tyksen tilille Nordea 180230 - 1844. Maksaessasi 
jäsenmaksun, ilmoitathan myös sähköpostiosoit-
teesi.

 

AvantoSaukot ry

Puheenjohtaja: Marjaleena Koskiniemi (050 
566 2055) sähköposti: marjaleena.koskiniemi at 
gmail.com . 

Hallituksen jäsenet: Veli-Matti Häggman 
(varapuheenjohtaja), Leena Lepola (sihteeri), 
Pirjo Kuusisto, Kirsti Dahlström, Tuula Helan-
der, Mauri Lepola, Sonja Tuomolin. Varajäsenet: 
Helena Haavisto, Pasi Rissanen. Rahastonhoita-
ja: Jouko Kuusisto. email: avantosaukot at gmail.
com

Jäseneksi voi ilmoittautua e-mail osoitteeseen 
ja maksamalla yhdistyksen tilille (Nordea 180230-
1760) liittymisjäsenmaksun 30€.

Naapureita ja alueen muita yhdistyksiä:
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Muutimme Jupperiin Tammipääntien varrelle 1,5 
vuotta sitten. Olemme tänä aikana saaneet kah-
desti laittaa piha-aidan uudelleen pystyyn liian 
lujaa ajaneiden autokuskien toilailujen vuoksi. 
Toinen kuski oli kännissä, toinen ei. Toinen oli 
nuori, toinen vanhempi. Toisessa tapauksessa oli 
kesä, toisessa talvi. Molemmat tapahtuivat päi-
vänvalon aikaan, joten tien ja aidan 
välissä olevalla jalkakäytävällä olisi 
kuka vain voinut kulkea ja menettää 
henkensä.

Tammipääntiellä on 30 km/h 
nopeusrajoitus. Sitä käytetään paljon 
läpiajoon joten on helposti ajatelta-
vissa että tiellä järjettömästi ajavat 
ovat muualta tulevia. Yhteistä edellä 
kuvatuille tapauksille oli kuitenkin 
se, että kuskit olivat jupperilaisia ja 
asuvat vain kivenheiton päässä lako-
amastaan aidasta.

Me asukkaat teemme asuinym-
päristöstämme viihtyisän tai kolkon, 
turvallisen tai pelottavan. Helpoin 

tapa osoittaa rakkautta omaa kotiseutua kohtaan 
on ajaa siellä ihmisiksi niin, ettei kenenkään tar-
vitse juuri minun lähestyvää autoani pelätä. Peppi 
Pitkätossun sanat sopivat erinomaisesti myös au-
toiluun: jos on tavattoman vahva, on oltava myös 
tavattoman kiltti.

Tuija, Kaarlo, Tuuli, Lumi ja Suvi Höysniemi

Voi tätä hoppua, hoppua, hoppua!

Tilaisuuden ohjelma :

18.00 Kahvi 

18.25 Tervetuloa 

18.30 Tilaisuuden alustus ja asukkaiden näkökul-
ma/ Kalevi Toivola, Laaksolahden huvilayhdis-
tyksen varapuheejohtaja

18.45 Lentoliikenteen järjestelyt ja lentomelun 
minimointimahdollisuudet / Finavian (ent. Il-
mailulaitos) edustaja 

19.15 Paneeli, puheenjohtajana Kalevi Toivola
osallistujat
- Finavian edustaja 
- Juhani Kytö, Espoon kaupungin ympäristölau-
takunnan puheenjohtaja 
- Tuula Hämäläinen-Tyynilä, Espoon ympäristö-
päällikkö 
- Uudenmaan ympäristökeskuksen edustaja 

20.30 Yhteenveto jatkotoimenpiteistä meluhait-
tojen vähentämiseksi 

21.00 Tilaisuus päättyy

Keskustelutilaisuus lentomelusta 7.2.
Laaksolahden huvilayhdistys järjestää yhteistyössä alueen muiden asukasyhdistysten 
kanssa keskustelutilaisuuden lentomelusta Jupperin koululla keskiviikkona 
7.2.2007 klo 18. 

Tervetuloa!

Aita erään kerran säpäleinä. Kuva Silve Sahlan
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Toimikunnat 2007

Toimikuntien kokoonkutsujana ja yhte-
yshenkilönä toimii johtokunnan jäsen. 
Toimikunnat, paitsi taloustoimikunta, 
voivat täydentää itseään vuoden aikana 
halukkaiden jäsenten ilmaannuttua.

Taloustoimikunta
Kokoonkutsuja 
Eeva-Riitta Puomio (050 5319219) 
Tapio Ala-Peijari, Juha Kallanranta, Jouko Kuu-
sisto, Kimmo Sierimo ja taloudenhoitaja Tapani 
Vuopala.

Tiedotustoimikunta
Kokoonkutsuja Silve Sahlan (050 344 5927)
Lea Ala-Peijari, Seija Kotipalo, Lauri Määttänen, 
Eeva-Riitta Puomio, Juha-Pekka Ripatti, Kimmo 
Sierimo, Eija Kyllästinen (web-sivut)

Kaava- ja ympäristötoimikunta 
Kokoonkutsuja Silve Sahlan (050 344 5927)
Kai Haapamäki, Juha Heikkinen, Sirpa Hertell, 
Marjaleena Koskiniemi, Eija Kyllästinen, Kimmo 
Sierimo, Risto Vehkamäki.

Tapahtumatoimikunta
Kokoonkutsuja Asko Forsberg (050 559 1854)
Marjut Aho, Lea Ala-Peijari, Eija Eloholma, Kiira 
Forsberg, Pirjo Kolari, Pirjo Kuusisto, Erkki Kyl-
lästinen, Tuula Mäkelä, Kalevi Mönkkönen, Ris-
to Vehkamäki, Leena Virtanen.

Perinnetoimikunta
Kokoonkutsuja Kai Haapamäki (09 854 3384)
Tellervo Leinonen, Seppo Räisänen, Silve Sahlan, 
Kimmo Sierimo 

Rantatoimikunta
Kokoonkutsuja Kai Haapamäki (09 854 3384)
Juha Kallanranta, Erkki Kyllästinen, Markku Ran-
talainen, Risto Vehkamäki, Rainer Westerlund

Kirpputori Laaksolahden monitoimitalolla

Lähdepurontie 2, 31.3.2007 KLO 10-13

Myyntipöydän hinta 10 €. Varaukset Marjo Matikalta sähköpostina 
marjo.matikka@luukku.com tai puhelimella 050 300 1327 .  

Tapahtuman järjestävät Pitkäjärven VPK, Laaksolahden Huvilayhdistys, 
Jupperin Omakotiyhdistys ja Veinin Omakotiyhdistys
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Jupperin Omakotiyhdistys ry.

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 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 50 € / vuosi

Puheenjohtaja:
Eeva-Riitta Puomio, eeva-riitta.puomio@sci.fi    Peltorinteenkuja 1 050-5319219

Johtokunta:
Juha-Pekka Ripatti(varapuheenjohtaja)    Kaivoskuja 5 a as. 2 0400-463941
 juha-pekka.ripatti@kennelliitto.fi
Eija Kyllästinen(siht), villaek@kolumbus.fi    Kalliotie 1 040-7473870
Asko Forsberg, asko.forsberg@hel.fi    Peltotie 8 050-5591854
Kai Haapamäki, kai.haapamaki@espoo.fi    Kalliotie 17 A 8543384
Juha Heikkinen, juha.heikkinen@neopoint.net    Kaivosmiehenkuja 3 B 040-8418829
Juha Kallanranta, juha.kallanranta@kopiosto.fi    Tammipääntie 35A 040-5233212
Silve Sahlan, silve.sahlan@kolumbus.fi    Tammipäänpolku 5 A 8547363 
Kimmo Sierimo, kimmo.sierimo@kolumbus.fi    Jupperinmetsä 16 050-4126335
Risto Vehkamäki, risto.vehkamaki@finnair.com    Tammipääntie 6a 040-5550944

taloudenhoitaja
Tapani Vuopala, tvuopala@deloitte.com    Mäkikuja 3 A 8523059, 040-5322114

Olavi Laine, kunniapuheenjohtaja
Artturi Winqvist, kunniajäsen

Jäseniä  421 henkilöä
Kotisivu: http://www.jupperi.fi

Yhdistyksen toimitila Tammenterho on jäsenistön käytettävissä. 
Tiedustelut Juha Heikkinen: juha.heikkinen@neopoint.net, 040-8418829



Jupperin omakotiyhdistys ry

Tapahtumakalenteri

Huhtikuu
ma 2.4.  Jumppa
ti 3.4.  Lentopallo
ke 4.4.  Perinnetoimikunta
ti 10.4.  Johtokunnan kokous
ti 10.4.  Lentopallo
ke 11.4. Sukututkimuskerho
ma 16.4. Jumppa
ti 17.4.  Lentopallo
ke 18.4. Perinnetoimikunta
ma 23.4.. Jumppa
ti 24.4.  Lentopallo
ke 25.4. Sukututkimuskerho
to 26.4. Simaa ja sirkushuveja
ma 30.4. Jumppa

Helmikuu
ma 5.2.  Jumppa
ti 6.2.  Lentopallo
ke 7.2.  Perinnetoimikunta
ke 7.2.  Lentomelu-keskustelu s.21
ma 12.2. Jumppa
ti 13.2.  Johtokunnan kokous
ti 13.2.  Lentopallo
ke 14.2. Sukututkimuskerho
ke 21.2. Perinnetoimikunta
ma 26.2. Jumppa
ti 27.2.  Lentopallo
ke 28.2. Sukututkimuskerho
ke 28.2.  Orkideailta s.20

Maaliskuu
su  4.3.  Tanssikurssi s.14
ma 5.3.  Jumppa
ma 5.3.  Lauluilta VPK-talolla s.12
ti 6.3.  Lentopallo
ke 7.3.  Perinnetoimikunta
su 11.3. Tanssikurssi
ma 12.3. Jumppa
ti 13.3.  Johtokunnan kokous
ti 13.3.  Lentopallo
ke 14.3. Sukututkimuskerho
su 18.3. Tanssikurssi
ma 19.3. Jumppa
ti 20.3.  Lentopallo
ke 21.3. Perinnetoimikunta
su 25.3. Tanssikurssi
ma 26.3. Jumppa
ti 27.3.  Lentopallo
ke 28.3. Sukututkimuskerho
la 31.3.  Kirpputori s.22

Lentopallo Jupperin koulun voimistelusalissa  
tiistaisin  klo 20-21.30 Veinin omakotiyhdis-
tyksen kanssa

teuvo.tikkanen@elisenet.fi, 
puh. 050-5592209

Kerhot kokooontuvat yhdistyksen toimitilassa 
Tammenterhossa, Tammipääntie 33

Perinnetoimikunta kokoontuu parillisina kes-
kiviikkoina kello 19.  
Tiedustelut Kai Haapamäki, puh. 09-8543384

Sukututkimuskerho parittomien viikkojen kes-
kiviikkoina kello 19.
Tarkemmin Pirjo Mattila, puh. 855 5004


