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Kannen kuva:
30 vuotta sitten
ensimmäisen lehtemme
kansikuva näytti tältä.

Jupperin Omakotiyhdistyksen

Puheenjohtajalta
Kotisivuista ja muusta sähköisestä tiedonvälityksestä huolimatta perinteiset lehdet ovat edelleen tärkeä osa yhdistysten toimintaa. Jupperin
Omakotiyhdistyksen lehti on tänä keväänä ilmestynyt kunniakkaat 30
vuotta. Lehti oli Espoon ensimmäisiä asukasyhdistysten julkaisuja. Se
perustettiin aikana, jolloin Jupperissakin elettiin voimakasta kehittämisvaihetta. Lehden välityksellä asukkaat saivat tietoa alueen suunnittelusta
ja muista ajankohtaisista asioista. Lehden palstoilla kerrottiin kaupungin
virkamiehille ja kunnanvaltuutetuille asukkaiden näkemyksiä ja toiveita alueen kehittämiseksi. Meidän on varmasti kiittäminen osaltaan tuon
ajan aktiivisia toimijoitamme siitä, että Jupperista tuli viihtyisä, suhteellisen väljä pientaloalue.
Vaikka alueemme ja asukkaiden arkipäivä on vuosikymmenten myötä
muuttunut, kehittämistä vaativat asiat ovat säilyneet pitkälti samankaltaisina. Jo 30 vuotta sitten ajankohtaista olivat mm. kaavoitus, tiestö, kunnallistekniikka ja kouluolot. Samat asiat puhuttavat edelleenkin. Yhdistys
otti alkuvuodesta kantaa Espoon eteläosien yleiskaavaehdotukseen. Kotikadut kuntoon -hankkeen avulla saamme toivottavasti parannusta kunnostusta vaativiin teihimme. Kunnallistekniikkaa on rakennettu monin
paikoin Jupperissa koko pitkä talvi. Koulu kärsii edelleen tilanahtaudesta
muutama vuosi sitten rakennetusta Laaksolahtitalosta huolimatta.
Lehteä on julkaistu talkootyönä kaikki nämä vuosikymmenet. Kiitokset kaikille yhteisessä työssä mukana olleille! Yhdistyksemme kunniapuheenjohtaja, lehti-idean isä, kotiseutuneuvos Olavi Laine evästi lehden
tekijöitä periaatteella ” kaikesta muusta voi kirjoittaa, kunhan ei mainita
uskontoa ja puoluepolitiikkaa, koska niistä tulee aina riitaa!” Tämä olikin
varmasti viisas neuvo poliittisesti sitoutumattoman yhdistyksemme äänenkannattajalle. Yhteisten asioiden hoitaminen tuo kuitenkin usein esiin
erilaisia mielipiteitä ja tavoitteita, jotka saattavat pahimmillaan kärjistyä
eripuraksi. Toiminnan haasteena onkin erilaisten näkemysten yhteensovittaminen viihtyisän elinympäristön rakentamiseksi.

--

Jupperin ja Laaksolahden lentomelutilanteesta keskusteltiin Jupperin koululla
pidetyssä asukastilaisuudessa helmikuun
alussa. Tilaisuuden olivat järjestäneet
Laaksolahden Huvilayhdistys ja Jupperin
Omakotiyhdistys. Asukkaita oli paikalla
salin täydeltä ja heidän kysymyksiinsä
olivat vastaamassa Finavian (ent. Ilmailulaitos) sekä Espoon ja Uudenmaan ympäristökeskusten edustajat. Tietoa saatiin
lentoliikenteen järjestelyistä ja lennonjohdon toimintaperiaatteista. Keinoja aluetta
Melutilannetta alueellamme arvioidaan laskenajoittain häiritsevän lentomelun vähentä- tamallien avulla. Asukkaat toivoivat melun mittaamiseksi löytyi kuitenkin kovin vähän.
mista Laaksolahdessa ja Jupperissa. Tilaisuudessa
Finavian apulaisjohtaja Mikko Viinikainen esitteli Helsinki-Vantaan lentoaseman lentoliikenteen
yleisjärjestelyitä ja lennonjohdon apulaispäällikkö
Raine Luojus lennonjohdon toimintaperiaatteita.
He kertoivat, että lennonjohto joutuu reittivalintoja tehdessään ottamaan huomioon ensisijaisesti
lentoturvallisuuden liittyvät asiat. Nousu- ja varsinkin laskusuunnan määrääviä turvallisuusseikkoja ovat tuulen suunta ja nopeus sekä liikenteen
kulloinenkin määrä.
Lentoaseman kolmannen kiitotien käyttöönotto
muutamia vuosia sitten on lisännyt laskeutuvien
koneiden määrää Jupperin yllä. Ensisijainen laskeutumissuunta on kuitenkin edelleen pohjois-luoteesta, Nurmijärven ja Keravan yli. Laskeutumisia
ohjataan Laaksolahden ja Jupperin yli erityisesti
pohjois- ja itätuulilla.
Laskeutuvan koneen loppuliuku alkaa 10-12
km päässä kentästä eli Laaksolahden yläpuolella. Koneet ovat tällöin 600-700 m korkeudessa.
Liuku tapahtuu ns. mittarilähestymisenä 3 asteen
liukukulmassa ja varsin kapeassa laskeutumissektorissa. Vain hyvällä säällä ja näkyvyydellä voi
lennonjohto antaa luvan laskeutua ns. näkölähestymisellä, jolloin kone voi kaartaa loppulähestymislinjalle lähempänä kiitotietä. Laskutelineet ja
laskusiivekkeet lasketaan alas n. 10-5 km etäisyydellä kentästä. Lentovakauden säilyttämiseksi
moottoritehoja on tällöin pakko nostaa, mikä lisää
melua.
--

Finavian edustaja lupasi, että saamme siirrettävän
melumittauspisteen alueellemme.
Asukastilaisuudesta voi lukea lisää Laaksolahden Huvilayhdistyksen www-sivuilta www.laaksolahti.fi. Sivuilla voi myös allekirjoittaa ”lentomeluhaitta poistettava” -adressin.
Eeva-Riitta Puomio

VASTAA
ASUKASKYSELYYN
LENTOMELUSTA!
Asukkaiden kokeman lentomelun
selvittämiseksi Jupperin Omakotiyhdistys ja Laaksolahden Huvilayhdistys
järjestävät asukaskyselyn.. Kyselylomake jaetaan tämän lehden mukana.
Kyselyyn voi vastata myös Laaksolahden Huvilayhdistyksen sivuilla (www.
laaksolahti.fi). Kyselyyn vastanneiden
kesken arvotaan n. 100 euron arvoinen digisovitin.

Kuva: http://www.bigfoto.com/

Lentomelusta keskusteltiin

JOY- lehti täyttää 30 vuotta
teksti painetaan mustalla. Kanteen on jätetty selkeämuotoinen valkoinen tila kansikuvaa varten,
jolloin kuvaa valitessa ei tarvitse huomioida entisen kannen vaatimaa lovea kuvan yläreunassa.
Myös kuva näkyy selvemmin valkealla pohjalla.
Tätä kirjoittaessa odotamme jännittyneinä, mitä
Lehden ensimmäinen päätoimittaja oli Pertti tuli tehdyksi, sillä kantta voi uudistaa vasta vuoLeinonen, jonka lehden alkutaivalta muisteleva den kuluttua. Olisikin hyvä saada palautetta uukirjoitus on tässä lehdessä. Häntä seurasi edes- distetusta ulkoasusta siihen mennessä.
mennyt Juhani Tarvas, sen jälkeen Olavi Laine.
Sisäsivuilla on tehty hieman muutoksia pääasiSaini Lanu hoiti määrätietoisesti päätoimittajan assa kirjasintyypeissä. Yritämme myös laajentaa
virkaa 1993-2002. Sen jälkeen johtokunta päätti, valokuvien ja kuvatekstien käyttöä. Toivomukettä yhdistyksen puheenjohtaja on samalla lehden sena olisi saada sekä ajankohtaisten tapahtumien
päätoimittaja. Tämä käytäntö jatkuu edelleen, eli että menneiden aikojen kuva-aineistoa lehdessä
nykyinen päätoimittajamme on Eeva-Riitta Puo- käytettäväksi. Ja ennen kaikkea kirjoituksia!
mio.
Silve Sahlan
Muistelemme myös Olavi Laineen ja Matilda
Jokisen kirjoituksilla vuodelta
1975 yhdistyksen 20-vuotistaivalta ja jupperilaisuutta Marjut
Ahon ja Eeva Järvelän suulla.
Tuntui tarpeelliselta tehdä historiaa tunnetuksi seudun uusille
asukkaille ja jopa yhdistyksen
uusille toimijoille.
Olemme myös uudistaneet
lehden kannen, sillä entisen,
vihreän kansipaperin sävyä ei
voinut määrätä, vaan se ratkesi saatavuuden perusteella. Nyt
on painatettu neljän numeron
tarpeisiin vihreällä valkoiselle
pohjalle kansiaihio, johon sitten
kunkin numeron ajankohtainen Juhani Tarvas ja Saini Lanu 10 vuotta sitten lehden 20-vuotisnäyttelyssä.

Löytyykö asuinpaikkasi helposti sitä
hakevalle?
Jos olisit palomies, ambulanssinkuljettaja, poliisi, taksinkuljettaja, postinkuljettaja tai joku muu
joka etsisi juuri sinun asuinpaikkaasi, löytäisitkö
osoitteen perusteella helposti asuinpaikkasi, talosi
tai postilaatikkosi?
Pihakauden alussa voisimme jokainen tarkastella ympäristöämme ja varmistaa, että postilaatikossa on nimi tai ainakin osoitteen mukainen numero, talosta löytyy osoitteen mukainen valaistu

katunumero ja jos kadun tienviitta on talon läheisyydessä, tulee varmistaa etteivät puut ja pensaat
kätke sitä lehtien puhjettua piiloonsa.
Näillä toimilla voidaan varmistaa mahdollisen
hädän hetkellä tai muun toiminnan tarvitsemat
helpot merkit oman asuinpaikkamme löytämiseksi.
Eija Kyllästinen
--

Kuva: JOY arkistosta

Merkkivuoden kunniaksi olemme halunneet tämän juhlanumeron aineistoon paitsi lehden, myös yhdistyksen ja kyläseutumme menneisyyttä käsitteleviä aiheita.

JOY-lehden
alkuvaiheita
ja vähän muutakin

1970 luvulle tultaessa oli yhteiskunta vaurastunut ja voimakkaassa kehitysvaiheessa; tehtiin kaavoja, teitä, vesijohtoja, viemäreitä. Jupperinkin
alustavissa kaavasuunnitelmissa oli hahmoteltu
kerrostaloja, ylileveitä tielinjoja ja oli jopa puhetta
Pitkäjärven ylittävästä tiestä Tammipääntien jatkeena. Tavallinen ihminen koki itsensä ja vaikutuksensa hyvin vähäiseksi tässä virrassa. Halusimme kuitenkin pitää asuinympäristömme mieleisenä
ja kehittää sitä meille sopivaan suuntaan. Meidän
oli saatava mielipiteitämme ja ääntämme kuuluviin. Tässä mielessä Jupperin Omakotiyhdistys oli
tehnyt kaksi uraa uurtavaa tutkimusta alueemme
asukkaitten keskuudessa: ”Jupperi ennen kaavoitusta” ja ”Jupperin maisemasuunnitelma” Näillä
olikin vaikutusta suunnittelijoihin, kun Jupperi II
ja III:n kaavoja alettiin laatia. Oli myös tärkeätä
saada asukkaat nopeasti tietoisiksi suunnitelmista
ja tapahtumisista ympäristössämme. Hyvä keino
tähän oli tiedotteitten jakaminen kaikille kylämme
asukkaille. Yhdistyksen omistaman tontin myynnin avulla oli saatu käyttövaroja toimintaan ja niitä päätettiin käyttää tehokkaamman tiedotuksen
aikaansaamiseksi.
Yhdistyskokouksessa 9.11.1975 oli keskusteltu
asiasta ja perustettu ideointiryhmä, johon oli valittu jäseniksi pöytäkirjan mukaan T. Lönnqvist ja
Nummela. Myös toimintasuunnitelmaan oli otettu
merkintä tiedonkulun parantamisesta ja selkeän
kuvan antamisesta ulkopuolisille asuinalueestamme ja kehitystavoitteistamme.
Yhdistys piti 20-vuotisjuhlan Ravintola Sillankorvassa, jossa Jupperiin kotinsa perustanut Unkarin pakolainen Jori Lakner toimi ansiokkaasti
--

Kuva: Silve Sahlan

Jupperi ja sen asukkaat Espoon ja tuolloisen Helsingin maalaiskunnan rajalla
sijaitsevana ovat kokeneet aina kylän
syntymästä asti olevansa jotenkin unohdettuja ja syrjäytyneitä yhteiskunnallisten
päättäjien taholta. Tämä kehitti meille
suhteellisen voimakkaan itsetunnon ja
meille tärkeiden asioitten hoitamisen ja
eteenpäin viennin itsenäisen tarpeen.

ravintolapäällikkönä. Juhlassa tarjottiin alkuruoaksi äyriäissalaatti ja kateleipä, pääruoaksi häränfilee a la Maisonin juustoperunain kera sekä booli
fantasia ja lopuksi kahvi ja konjakki. Tarjoilun siivittäminä yhdistyksen vaikutushenkilöt päättivät
viedä ajatusta eteenpäin.
Niinpä hallitus päätti 13.12.1976 pidetyssä kokouksessaan, että Pertti Leinonen tutkii seuraavaan kokoukseen mennessä, mitä mahdollisuuksia
on tiedonkulun ja tiedotusmonisteitten parantamiseen, uudistamiseen ja tehostamiseen. 10.1.1977
pidetyssä kokouksessa päätettiinkin, että moniste
pyritään tekemään lehden muotoon ja ilmestyy
se 5 numerona vuodessa. Ilmestymiskuukausiksi
päätettiin tänä vuonna maalis-touko-syys- ja marraskuu. Vuoden 1978 ensimmäinen numero ilmestyy tammikuussa. Päätoimittajaksi valittiin Pertti
Leinonen. Ensimmäisessä numerossa kuulutetaan
paria aputoimittajaa.
14.3.1977 todettiinkin hallituksen pöytäkirjassa: Yhdistyksen ensimmäinen tiedotuslehti ilmestyi maaliskuun alkupäivinä hiukan suppeampana
kuin aluksi kaavailtiin ”mutt ilmestyi kuitenki”,
kuten teksti sanantarkasti kuului.
Vuoden 1977 toimintakertomukseen yhdistys saattoikin arvokkaasti todeta, että kuluvana
vuonna saimme aikaan haaveena olleen oman
lehden. Pertti Leinonen on toiminut ansiokkaasti
lehden päätoimittajana. Jäsenistö on omalta osaltaan edesauttanut hankkeen toteuttamisessa. Tästä
avusta johtuen voimmekin kirjata lehteen sanat:
”Toinen vuosikerta”

Vuoden 1978 alussa valittiin päätoimittajan
avuksi toimituskuntaan Juhani Tarvas ja Matilda
Jokela ja päätettiin, että lehti ilmestyy neljänä numerona. Painosta lisätään 100 kappaleella ja lehti jaetaan peittojakeluna koko Jupperin alueelle.
Lehden tekoon ostettiin myös masterintekolaite
hintaan 1 200 markkaa ja käytetty painokone hintaan 1 000 markkaa, varsinainen hirviö, joka oli
erittäin tehokas, sitten kun se saatiin yleensä pitkän ähellyksen ja rassauksen jälkeen toimimaan.
Koneet oli asennettu Olavi Laineen kellariin. Ensimmäisenä ilmestymisvuotena lehti oli tehty kirjoituskoneella vahasmonisteille ja painettu Rex
Rotary monistuskoneella käsin. Sidonta hoidettiin
Eila ja Seppo Räisäsen keittiöpöydällä siten, että
sivut levitettiin pöydälle numerojärjestykseen.
Keskelle pöytää laitettiin ”ainakin kerran” avattu
koskenkorvapullo ja talkooihmiset, keitä nyt sattui paikalle, kiersivät pöytää, keräsivät irtolehdet
järjestykseen ja nitojalla eli ”pastorilla” niittasivat
lehden kokoon aina välillä nauttien pöydän antimista. Lämmin tuli ja hauskaa oli.
Lehden jaon hoiti Leila Peltonen, joka toimi
tuolloin myös postinkantajana. Päätoimittajalle
maksettiin 100 markkaa numerolta korvauksena.
Kaikki muu oli ilmaista talkootyötä.
1979 hallitus kartoitti lehden jakoa ja todettiin
sen lähetetyn mm kotiseututoimistoon, valtuustoryhmien sihteereille, Espoon Omakotiyhdistyksen
johtokunnan jäsenille, naapuriyhdistyksille, Suomen Pienkiinteistöliitolle ja Kotiseutuliiton toi-

mistoon. Ensimmäisen lehdentekovuoden kustannukset olivat 2 173,38 ja seuraavan 1 794,60 mk.
Lehden tekoon käytetyn paperin paino oli vuonna
1977 noin 65,2 kg. Asukkaitten lisääntyminen ja
sisällön monipuolistuminen vaikuttivat lehden
kasvuun niin paljon, että 2000 luvun alussa lähestyttiin paperin käytössä 200 kg:n rajaa vuositasolla.
Ainakin alkuvuosina lehti täytti hyvin tehtävänsä ja herätti laajalti mielenkiintoa. Olihan se ensimmäisiä asukasyhdistysten julkaisuja Espoossa.
Myöskin asukkailla oli laajalti tarvetta saada tietää kotialueensa tapahtumista. Niinpä lehteä suorastaan odotettiin.
Sisällön osalta Jupperin Omakotiyhdistyksen
hallituksen selvä päätös oli, että uskontoon ja politiikkaan ei puututa. Tätä päätöstä onkin melko
hyvin noudatettu, vaikka joskus se on herättänyt
keskustelua, eikö politiikkaa voisi jossain määrin
hyväksyä. Myös on haluttu eräissä piireissä pitää
lehden sisältö tiukasti asukas- ja asialinjalla ajattelematta ollenkaan, että pienet kohtuulliset kevennykset ovat aina paikallaan ja ihmisiä saattaa
kiinnostaa hieman yleisemmätkin asiat.
Lehden ansioksi voidaan myös välillisesti laskea Jupperin Omakotiyhdistyksen julkaisemat
paikallishistoriikit. Niidenkin perusta on 30 vuoden aikana laadituissa lehtikirjoituksissa ja ennen
kaikkea kiinnostuksessa omaan ympäristöön sekä
sen menneisyyteen ja nykyisyyteen.
Seppo Räisänen

KEVÄTTALKOOT
Tammenterhon pihassa, Tammipääntie 33
keskiviikkona 9.5.2006 klo 18.00Talkoissa puhdistamme Jupperin omakotiyhdistyksen kerhotilan
– Tammenterhon pihaa talven jäljiltä.
Pihalla jätelava, johon voit tuoda tarpeettomat tavarasi.
Talkootarjoilut!
Tervetuloa mukaan talkoisiin ja
tutustumaan muihin jupperilaisiin!

Tapahtuman järjestää Jupperin Omakotiyhdistys ry
--

Ex-päätoimittaja
muistelee
Pertti Leinonen, JOY- lehden ensimmäinen päätoimittaja muistelee lehden alkutaivalta. Silloin lehteä päätettiin kunnianhimoisesti julkaista viisi kertaa vuodessa.
Sittemmin, vaikka painatustyö on siirretty
kirjapainon tehtäväksi, on päädytty neljään numeroon. Sisältötavoitteet pitävät
edelleen paikkansa.
Jupperin Omakotiyhdistyksen johtokunta teki
11.1.1977 seuraavanlaisen päätöksen:
”Nykyinen tiedotusmoniste pyritään korvaamaan ”lehtimäisellä” tiedotteella.
Lehti ilmestyy viisi kertaa vuodessa, tammimaalis- touko- syys- ja marraskuussa.
Johtokunnan tiedotusten lisäksi lehden palstoilla voidaan käsitellä myös esim. seuraavia aiheita:
- Jupperin kaavoitustilanne ja sen seuraaminen
- Havainnot Pitkäjärven tilasta
- Virkistys- ja vapaa-ajan toiminta alueella
- Jupperin historia
- Jäsenten ilmoitukset, esim. OSTETAANVUOKRATAAN-MYYDÄÄN-TYÖSUORITUKSIA jne.
- Muut paikkakuntalaisia kiinnostavat aiheet,
jotka tavalla tai toisella liittyvät Jupperiin.”
Tällainen oli siis lähtötilanne noin 30- vuotta sitten. Olin juuri tullut valituksi johtokuntaan
ja yleinen henki oli sellainen, että Jupperin alue
tulee saada pikaisesti kaavoitettua ja kokonaisuudessaan nykyaikaisen kunnallistekniikan piiriin.
Kunnan päättäjiä oli jo 50- 60 luvun vaihteesta
pommitettu omakotiyhdistyksen sekä yksityishenkilöiden toimesta alueemme saamiseksi vesija viemäröinnin piiriin. Kunnallistekniikan tulo
ajoittui suunnilleen Pitkäjärventie- Vihdintie välisen tieyhteyden rakentamisen jälkeen vuonna
1974. Tarkoitus oli jatkaa yhteydenpitoa kaupungin päättäjien suuntaan, jotta hyvin alkanut kehitys ei pysähtyisi. Huoli siitä, että kunnallistekniikan vaatimia määrärahoja karsittaisiin Espoon
vanhojen pientaloalueiden kohdalla, oli olemassa.
--

Kuva JOY:n arkistosta

Päätös tiedotuslehdestä

Tähän ajankohtaan sopi tietysti paremmin kuin
hyvin oman tiedotuslehden synnyttäminen asukkaiden informoimista varten sekä mielipidefoorumiksi kaupungin virkamiesten ja kunnanvaltuutettujen suuntaan.
Syyskokous 1976 oli valinnut uuden johtokunnan seuraavalla kokoonpanolla:
Puheenjohtajaksi Olavi Laine ja jäseniksi PerOlof Sandholm, Artturi Winqvist, Seppo Suokko,
Pertti Saarinen, Leila Peltonen ja allekirjoittanut
sekä sihteeriksi Eila Räisänen. Johtokunnan ulkopuolisena rahastonhoitajana jatkoi Seppo Räisänen.
Johtokunnan ensimmäinen järjestäytymiskokous pidettiin Olavi Laineen kotona hänen uimaallassiipensä virkistäytymistilassa, jossa myöhemminkin usein kokoonnuttiin pohtimaan kylän
asioita. Olavi ehdotti tiedotuslehden perustamista
varmaankin siksi, että omakotiyhdistyksen painoarvo nousisi sekä asukkaiden että kuntapoliitikkojen silmissä ja näin saisimme mielipidevaikuttajan roolin alueemme asioiden hoidossa. Koska
kukaan ei vastustanut sinänsä hyvää ajatusta, jäi
vain jäljelle kysymys, kuka ottaisi vetäjän roolin
ja ryhtyisi päätoimittajaksi. Olavi ehdotti minua,
ehkä siksi että olin vielä ryvettymätön näissä kuvioissa tai jostain muusta syystä jota en tiedä. Ja

koska ehdotusta kilvan kannatettiin, tulin näin valituksi lehden vetäjäksi ja päätoimittajaksi. Olin
tietysti otettu luottamuksesta vaikka aavistelin
tehtävän tuovan runsain mitoin talkootyötä, mutta
katsoin olevani velvollinen tekemään jotain järkevää yhteisömme hyväksi, kun olin johtokuntaankin valittu.
Tästä se alkoi. Ensin vaatimattomana 10-sivuisena monistettuna lehtisenä. Toimitusrutiini oli
alussa hyvin yksinkertaista ja perustui muutamien innokkaiden avustajien hyväntahtoisuuteen ja
talkootyöhön. Mainittakoon erityisesti Matilda
Jokela ja Juhani Tarvas jotka olivat nimetty ”vakituisiksi avustajiksi”. Lisäksi merkittävän kirjallisen ja toimitustyöpanoksen antoivat Olavi Laine,
Seppo ja Eila Räisänen sekä Leena Tammela, joka
joutui tai pääsi kirjoittamaan puhtaaksi meidän
monenkirjavat kirjalliset tuotoksemme. Luonnollisesti omakotiyhdistyksen koko johtokunta
oli ikään kuin velvoitettu tuottamaan materiaalia
lehteen, joka runko koostui pääasiassa virallisista
asiatiedotteista.
Lehden painatus tapahtui Olavi Laineen kellarissa iäkkäällä offset- painokoneella, jolla tuntui
olevan oma tahto, koska ei aina suostunut pelaamaan vaan jouduimme (Ola, Tarvaksen Jussi ja
allekirjoittanut) temppuilemaan mitä kummallisimmilla virityksillä, jotta yleensä saisimme jotain painojälkeä ulos. Jokaisesta sivusta piti tehdä
erillinen syövytetty alumiinilevy, joka kierrettiin
painorummulle. Kun kone saatiin ”kuumaksi”
yritimme aina painaa kaikki sivut samalla kertaa
ajasta riippumatta vaikka meni kuinka ”överiksi.”
Oma lukunsa oli koneet oikut, jotka aiheuttivat
joskus valtavan hukkaprosentin paperinkulutuksessa. Aina kuitenkin saimme lehden jakeluun
suurin piirtein ajallaan, vaikka painojälki olikin
vaihtelevaa, oli meidän siihen tyytyminen.
Ehkä kuitenkin tärkeintä oli ja on edelleen lehden sisältö. Sisältöhän on asia-aiheidensa ja kulttuuritarjontansa lisäksi eräänlainen käyntikortti
ulospäin. Se antaa vaikutelman alueen asukkaiden henkisestä vireydestä ja kulttuurin tilasta kuin
myös vaikuttajapersoonien yhteiskunnallisesta ja
muustakin suuntautuneisuudesta. Meillä on ollut
hyvä ”herra kuin rouvaonnikin” sikäli, että yhdistyksemme jäsenistä on aina löytynyt taitavia ja alueemme asioista kiinnostuneita henkilöitä koko sen
toiminnan aikana työskentelemään johtokunnassa
tai aktiivijäsenenä sen monissa toiminnoissa.
Muistan alkuaikojen evästyksenä toimitusperiaatteen, jonka muistaakseni Olavi Laine toi julki,
että kaikesta muusta voi kirjoittaa, kunhan ei mainita uskontoa ja puoluepolitiikkaa, koska niistä
tulee aina riitaa! Näinhän se on, tosin yhteisten
asioiden hoito on tietysti politiikkaa, vaikkei väri

aina näkyisikään kannanotoissa. Vaikka vaikuttajahenkilöiden poliittinen suuntautuneisuus olikin
yleisessä tietoisuudessa, pyrimme välttämään julkista leimautumista jonkin suunnan äänitorveksi
ja etsimään alueemme yhteisen edun mukaisia
kannanottoja ja julkilausumia alueemme kehittämistarpeista. Kunnallisvaalien alla kuitenkin toivottiin kannatusta alueeltamme lähtöisin oleville
ehdokkaille, jotta äänemme kuuluisi paremmin
kunnanvaltuustossa. Jupperin alue onkin kehittynyt hyvin viime vuosikymmeninä ja alueemme
on eräs arvostetuimpia asuinalueita Espoossa ja
lapsiperheiden suosiossa. Mitään suurempia epäkohtia ei liene palvelujen kohdalla tänä päivänä.
Pienempien teiden kunto sen sijaan tarvitsisi kohennusta lähinnä kestopäällystyksen ja ojituksen
säännöllisen aukipitämisen muodossa.
Tiedotuslehti, josta muotoutui nykyinen JOY
täyttää tänä vuonna 30 vuotta. Parhaat onnitteluni
omasta puolestani kaikille niille aktiiveille yhdistyksessämme, jotka omalta osaltaan ovat edesauttaneet tiedotustoiminnan kehitystä osana yhdistystoimintaa samalla toivoen vireän ja tarvittaessa
kriittisenkin asenteen jatkuvan tulevaisuudessa.
Pertti Leinonen

Sähkön
kilpailuttaminen
Mikäli mielestäsi on jälleen syytä
kilpailuttaa sähköntoimittajasi, ota
sähkölaskusi käteesi ja sitten toimeksi! Kaikki palvelun käytössä tarvittavat tiedot löydät sähkölaskustasi.
Näitä ovat:
  · Nykyinen myyjä
  · Verkonhaltija
  · Sähkötuote (eli tariffi)
  · Vuosikulutus
Mene netissä osoitteeseen
www.vaihtovirta.fi
Sieltä löytyy (toivottavasti) edullisin
vaihtoehto.
--

Jupperin Omakotiyhdistys
20 vuotta syksyllä 1975

Yhdistyksemme tullessa nyt täysi-ikäiseksi kaksikymmenvuotiaaksi on näin juhlapäivänä syytä
kääntää katseet yhdistyksemme ja kyläyhteisömme alkuaikoihin, joista suurin osa nykyjäsenistöämme ei ole kuullut puhuttavan edes kuulopuheena. Asuma-alueemme nimi JUPPERl-Jupper
on maatilan nimi jonka helsinkiläiset liikemiehet
vuonna 1936 palstoittivat. Maatilan nimi on erittäin vanha, jo vuonna 1581 vero- ja manttaaliluettelossa on nimi Jupper käytössä, joten asuma-alueemme nimellä on neljäsataavuotiset perinteet.
Palstoitetun alueen ensimmäiset asukkaat olivat
pääasiassa helsinkiläisiä työläisiä, jotka ostivat
tonttinsa lähinnä huvilakäyttöön ja tonttivarauksiksi myöhempää rakentamista varten. Tilojen pinta-ala on keskimäärin lähes 2500 m2 ja vanhempi
asuntokanta kokonaisuudessa omatoimisesti rakennettu ja nykyisin kunnoltaan jo heikkoa, joskin
viimevuosina on rakennuskantaa jonkin verran
uusittu, vaikkakin jatkuva rakennuskielto on toimintaa huomattavasti hidastanut. Yhdistyksemme
perustaminen tapahtui syyskuussa 1955 jolloin
Kaarlo Edvard Viander, Arthur Vilhelm Winqvist,
Kalle Niemi, Tyyne Niemi, Johan Astikainen ja
Nikolai Viitanen allekirjoittivat sopimuskirjan
JUPPERIN OMAKOTIYHDISTYKSEN perustamisesta. Lokakuussa valittuun ensimmäiseen
johtokuntaan tulivat Heikki Airosmaa, Kaarlo
Viander, Arthur Winqvist, Väintö Manso ja Nikolai Viitanen, joista ensimmäisenä puheenjohtajana
toimi Manso ja sihteerinä Viitanen. Yhdistyksen
päämäärät ilmaistiin silloin säännöissä, yhdistyksen tarkoituksena on toimia Jupperin palsta-alueen palstanomistajien tai niiden haltijain yhdyssiteenä, tarkoituksella valvoa heidän taloudellisia ja
paikallisia etujaan, sekä edistää paikkakunnan kehitystä ja viihtyisyyttä palstanomistajien yhteisiä
etuja silmälläpitäen. Nämä säännöt ovat edelleenkin toimintamme tavoitteena vaikkakin säänöissä
toisin sanoin ilmaistuna.
Yhdistyksemme ensimmäisiä suurtavoitteita oli
vähän yli kahden hehtaarin maa-alueen ostaminen
tiekunnalta ja sen rekisteröiminen yhdistyksemme
nimiin, joka tapahtui jo 1956. Uimarannan kun-

Kuva Joy:n arkistosta

Olavi Laineen puhe ravintola Sillankorvassa 9.11.1975

nostaminen, alueen aitaaminen ja uimakopin sekä
laiturin rakentaminen toteutettiin heti toiminnan
alettua. Alkuvuosina oli Jupperin lasten kouluolosuhteet olemattomat, josta syystä yhdistyksemme
joutui taistelemaan useita vuosia ennen kuin saatiin edes ala-asteen koulu Jupperiin 50-luvun lopussa. Välillä tilanne kärjistyi jopa koululakkoon,
joka silloin oli erittäin harvinainen. Varsinaisen
Jupperin koulun toinen vaihe valmistui vasta
1974, joten pitkään jouduttiin tämän asian puolesta työskentelemään. Vireästi käyntiin lähteneeseen
toimintaan kuului lähes alusta asti urheilujaosto,
jonka muodostuminen Jupperin Urheilijat -58
aiheutti yhdistyksessä voimakkaan sisäisen hajaannuksen, kun vuoden 1957 jäsenmäärä oli 125
aktiivista jäsentä, niin kolme vuotta myöhemmin
jouduttiin kokoukset pitämään useaan kertaan,
kun niihin ei tullut osanottajia. Kuusikymmenluvun alkuvuosina toiminta oli melko hiljaista,
ja silloin omaksuttiin toimintaperiaatteeksi ohje
olla kilpailematta jäsenistöstä alueella toimivien
muiden yhdistysten kanssa, ja keskityttiin yksinomaan asioiden hoitoon sääntöjen hengessä. Jäsenistö palasi vähin erin takaisin yhdistyksemme
piiriin sen jälkeen, kun urheilu ym. muut poliittiset kiistat suljettiin pois yhdistyksemme toiminnasta, ja jäsenmäärä vakiintui kuusikymmenluvun
loppupuolella yli puoleentoista sataan.
Kaavoitus- ja tiekysymykset ovat olleet koko
yhdistyksen toiminta-ajan mukana aiheuttaen
erittäin paljon vaivaa, vaikka mitään näkyvää ei
tapahtunutkaan ennen kuin vasta aivan viimevuosina. Lasten päiväkodin ja terveystalon saaminen
Jupperiin oli yhdistyksemme toiminnan kulmakiviä kuusikymmenluvun lopussa. Pitkäjärven
suojelutoimien alkuun saattaminen ja ns. Pitkäjärvitoimikunnan perustaminen aiheutti yhdistyksel-
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Olavi Laine vuonna 1973

lemme runsaasti työtä. Olemme vuosien varrella
olleet ajamassa usein uudistuksia ja parannuksia
yhteistyössä naapuriyhdistysten kanssa. Espoon
Omakotiyhdistys ry:n toimintaan olemme osallistuneet voimakkaalla panoksella. Olemme myös

jäseninä kahdessa valtakunnallisessa keskusjärjestössä, nimittäin Suomen Pienkiinteistöliitossa ja
Suomen Kotiseutuliitossa, jonka kokouksiin ja tilaisuuksiin olemme osallistuneet. Yhdistyksemme
toimintaedellytykset paranivat ratkaisevasti, kun
myimme 2/3 osaa omistamastamme maasta rakennustarkoituksiin. Tämänhetkistä ja tulevaisuuden toimintaa on helpompi hoitaa taloudellisesti
turvatusta asemasta, kun ei tarvitse suunnata suurinta osaa yhdistyksen toimivien jäsenten toimintakapasiteetistä varojen hankintaan. Alueeltamme
puuttuvat edelleenkin asemakaavat, kunnallisteknilliset työt on vasta aloitettu. Niiden valmistumisen jälkeen voimme lähteä kehittämään tätä kyläyhteisöämme uudeksi kaupunginosaksi niiden
viitteiden pohjalta, joita saimme suuresta VTT:n
suorittamasta kaava tutkimuksesta ja parhaillaan
menossa olevasta maisematutkimuksesta ja suunnittelusta. Yhdistyksemme ei ole voinut lähteä kehittämään pihojen hoitoa, aitojen rakentamista ja
muita toimia, joihin keskeneräinen kaava ja puuttuva kunnallistekniikka ratkaisevasti vaikuttavat.
Edellä oleva oli jonkinlainen katsaus kaksikymmenvuotisen toiminnan eräisiin tapahtumiin,
joiden tekemisessä on ollut mukana suuri määrä
yhdistyksemme jäseniä ja loput ovat olleet hengessä mukana, joten en luettele ketään yhdistyksemme toimintaan vaikuttanutta henkilöä nimeltä,
vaan kiitän kaikkia niitä jäseniä ja muita toimintaamme vaikuttaneita, jotka ovat viimeisten kahdenkymmenen vuoden aikana uhranneet aikaansa
ja tarmoaan yhdistyksemme tavoitteiden saavuttamiseksi. Haluan erityisesti kiittää Suomen Pienkiinteistöliiton ja Suomen Kotiseutuliiton toimintaa. Nämä keskusjärjestöt ovat valtakunnallisella
tasolla varmistaneet monien tavoitteittemme toteutumisen.
Olavi Laine

JUPPERIN KAMARIORKESTERI
KONSERTOI JÄLLEEN
Lauantaina 9.6.2007
kello 19.00 Laaksolahtitalossa,
solistina pianotaiteilija Astrid Siebert

-11-

Jupperin Omakotiyhdistykselle
23.5.75 kirjoittanut Matilda Jokela
Matilda Jokelan alkuperäisen käsinkirjoitetun runon on mahdollisimman uskollisesti jäljentänyt Silve Sahlan. Runosta on tallella myös toinen, saman päiväyksen omaava, hieman erilainen versio, josta
on tallella xerokopio. Siitä versiosta on lopussa kaksi viimeistä säkeistöä.
Minunko pitäisi kirjoittaa Jupperin historiaa
eiköhän tähän löytyisi tekijää parempaa
Terve tuloa teille te Veinin, Rastaalan otto pojat,
yhdessä me kaivamme viemäri ojat.
Ei ole aikaa vielä yhteiseen terve tuliais tanssiin
vaan herrain kanssa kovaan paperi sota valssiin.
Jotain kai niillä on taas mielessä,
kun keppiä lojuu ojan pielessä.
Eipä kannata moista mainita sen vertaa,
niitä ollut on siellä monta kertaa.
Me tultiin tänne kivikkoon, kannokkoon
ja sanoisinko käärmeiden kartanoon.
Tämä oli kyllä nimeltään kammelgoort,
ei päässyt ajelemaan Volvo, ei voort.
Ahkeraan naulan päitä naputeltiin,
tuli yhdys kunta Pitkäjärven VPK perustettiin.
Täytyyhän kylässä olla joka vartioipi tulta.
Ei ollut silloin autoja, ei ollut kunnon tietä,
Vaan kilometri kaupalla olkapäällä saunalaudat viedä,
Oli miehet siellä jossakin niin pommit maita kynsi
Naiset silakka maito jonossa kortti leipää jyrsi.
Ei seksi romantiikkakaan jättänyt meitä rauhaan
jos tarkkaan oikein kuuntelet
niin vieläkin niistä pienet linnut laulaa.
Sitte sähkövalot oli jo kylässä. Oli tuosta huvia
sai iltasilla katsella ain varjo kuvia.
Eihän sitä pimeällä ojiakaan nää,
vaan ukko pahat rapakkoon ain päin pyllähtää.
Yhteistupakin vielä talkoo työnä tehtiin.
Kun oli nuori ja intoa niin joka paikkaan ehtii.
Näin molemmilla lavoilla tangot ja valssit soi,
viikon työn päätteeksi nuoret ja vanhat karkeloi
Monet suuret kappaleet täällä myös näyteltiin,
vasta pelurit rakastui toisiinsa ja ikuisia liittoja solmittiin.
Näistä eräät on vieläkin yhdessä ja lapsetkin ovat jo suuria.
Ei äidin isän kulttuuri huvita täällä puhaltaa muita tuulia.
-12-

Niin Jupperin koulu juttukin sitä oli herrat vastaan.
Niin on ollut moni muu ei tämä ainoastaan.
Tuo politiikka paholainen se tunkee joka paikkaan
Kun yhteen hiileen pitäis puhaltaa jo toinen toisen kokon laittaa.
Yksi toinen mielellään se leikki täällä herraa
Sinä kuulut kaulus köyhälistöön mutta minä olen kermaa
Niin vuodet ovat vierineet, vanhat harvakseen ne enää maata kuokkii
Mieluummin keinuun istahtaa ja oravia ruokkii.
Mummo kiikku tuoliin istahtaa. Lapsen lapsi vierellään.
Mummo nukahtaa. Miksi mummo ei enää vastaakaan.
Olisi ollut niin paljon vielä kysyttävää.
Nää on niitä mietteitä kun on saavuttanut ehtoo illan
Moni siirtynyt on täältä vuorollaan jo toiselle puolelle virran
Näin lapsemme ovat varttuneet ja kierre alkaa uudelleen
se on se elämän laki
sitä onnea olematonta täällä jokainen käydessään haki
Elon polku täällä on kunnialla kuljettu
monet surut sydämeemme suljettu
on seilattu myrskyt ja tyynet veet
Pitkäjärven aalloilla huuhdottu kyyneleet
Nyt omat ja otto lapset kädet sovussa yhteen liittäkää.
Me känsäisin käsin tämän teille luovutamme
jos tämä teille nyt parempi
siitä esi isiä kiittäkää.
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Lapsuuteni
Jupperissa - Eeva
Järvelä kertoo

Vanhempani ostivat tontin Jupperista, Palomäentie 5, ennen sotia arvioltani vuonna 1938. Helsinkiläisinä he halusivat kesämökin maaseudulta.
Kun Jupperin kartano sitten möi maita, heillä oli
ostoon tilaisuus.
Kun sitten talvisota syttyi ja Helsinkiä pommitettiin, äitini oli yksin veljeni Matin kanssa
kaupungissa. Isäni oli rintamalla. Äitini ja veljeni tulivat talvipakkasilla Jupperiin sotaa pakoon.
Kesämökki ei ollut talviasuttava. Mökissä oli pieni keittiö ja kamari. Ainoa lämmönantaja oli rautakamiina keittiössä. Äitini oli raskaana odottaen
minua ja hän on kertonut, että kaikki vaatteet oli
pidettävä päällä. Jalkoja oli lämmitettävä kamiinan edessä tuon tuostakin. Elannon kauppaan oli
noin kilometrin matka. Teitä ei usein aurattu, ja
talvella 1940 oli kovat pakkaset ja paljon lunta.
Kauppamatkoille äiti otti aina Matti-veljen mukaan, koska lasta ei voinut yksin jättää hataraan
mökkiin, mutta liikunta piti lämpimänä. He ehtivät asua talvella 1940 noin kahden kuukauden
ajan Jupperissa. Eräs naapurissa vieraillut Marmela -niminen nainen oli Vihdin synnytyssairaalassa
johtajattarena. Hän järjesti äidille synnytyspaikan
sairaalaan. Osasto oli yksinäisten äitien synnytyspaikka. Äitini pääsi sinne kuitenkin kuusivuotiaan
Matti -pojan kanssa vaikka oli naimisissa. Siellä
sitten näin päivänvalon helmikuussa 1940.
Ensimmäiset muistoni ovat sodan jälkeen, kun
tulin Ruotsista, jossa olin ollut sotalapsena. Vuosi
oli 1946. Koulunkäyntini aloitin Jupperin kartanossa. Luokkahuoneita oli kaksi, toinen alaluokkalaisille ja toinen yläluokkalaisille. Ensimmäiset
opettajani olivat Aune ja Aate Perälä. Aune Perälän äitiyslomansijaisena oli Margareta Lindqvist.
Hän oli valmistunut juuri kansakoulunopettajaksi ja oli ehdoton alaluokkalaisten lempiopettaja!
Ihailin häntä ja halusin itsekin aikuisena opettajaksi. Ei minusta opettajaa tullut, elämä vei toisille urille. Jossakin Jupperin koulun historiassa
mainitaan, etteivät koululaiset olisi saaneet olla

Kuva:Silve Sahlan

Olen syntynyt talvisodan aikana, eikä
itselläni ole omakohtaisia muistikuvia alkuvuosistamme Jupperissa. Vanhempieni
kertomukset ja heidän valokuvansa kertovat tuosta ajasta paljon.
välitunneilla kartanon pihalla. Minun aikanani ei
näin ollut.
Koulumatka oli pitkä. Linja-autokin joskus
kulki, mutta sen aikataulut eivät sopineet koulutunteihin. Vuoroja oli vain muutama päivässä.
Olikohan liikennöitsijä Hämeenkylän liikenne,
en ole varma. Linja-autoa kuljettivat vuorotellen
Korhosen veljekset. Nuorempi heistä otti kotimatkalla taapertavat väsyneet koululaiset kyytiin
ihan ilmaiseksi. Se oli juhlaa, mutta tapahtui harvoin. Jos oli kova pakkanen, sade tai lumipyry,
niin kyytiin saattoi päästä. Koulumatka kuljettiin
jalan, kelkalla tai polkupyörällä, kellä sellainen
oli. Minulla ei ollut. Äiti tarvitsi polkupyörää päivittäin. Potkukelkalla pääsi aamuisin hyvin, mutta
kotimatka olikin sitten toista, koska tietä oli hiekoitettu. En koskaan nähnyt kuka tietä hiekoitti tai
aurasi. Maantie oli kuitenkin kamalan muhkurainen ja lumivallit korkeat. Tammipääntie piti pitää
jonkinlaisessa kunnossa linja-autoa varten, jonka
kääntöpaikka oli nykyisen Jupperinkujan mutkassa lähellä Palomäenporttia.
Kesät olivat aina aurinkoisia. Sadetta öisin. Aamut valkenivat lämpiminä ja kasteisina. Paljain jaloin oli ihana juosta nurmikolla. Metsämansikoita
kasvoi joka paikassa. Tehtiin mansikkanauhoja
heinistä ja mustikoista. Uimarantaan Pitkäjärvelle
oli pitkä matka. Se tehtiin usein juosten kun tiesi,
että pian päästäisiin vilvoittavaan veteen. Muistan aina miten järvi tuoksui. Tiheän rantapuuston
takaa tieltä ei järveä näkynyt, mutta sen saattoi
aistia, ilma oli lähellä rantaa kosteaa ja viileää.
Vedessä polskimisesta ei tahtonut tulla loppua,
mutta viimein oli noustava vedestä, kun oltiin sinisiä kylmästä ja hampaat vain kalisivat vilusta.
Aurinko lämmitti pian. Kotiin oli lähdettävä ennen pitkää, eikä lähdöstä tahtonut tulla mitään kun
olisi halunnut vain olla järven rannalla.
Sodan jälkeen rakentamista oli joka tontilla.
Vanhempani muuttivat vakituisesti Jupperiin ja
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pienen kesämökin paikalle noutyöntää voimiensa edestä. Siisi iso omakotitalo. Pidettiin talnä mentiin monta kertaa ojaan
koita ja tupaantuliaisia. Ihmiset
ja nurin, mutta kannun kansi
auttoivat toisiaan. Vasarat paukoli tiukka eikä maitoa mennyt
kuivat, käsisirkkelit lauloivat,
maahan. Äiti vaan ihmetteli
betonimyllyt pyörivät. Kaikkea
kun oli vaatteet aina saveselettiin yhdessä. Jos jollain oli
sa. Muutaman kerran muisvaikeaa, autettiin. Lapsenhoitotan hakeneeni maitoa myös
paikoista ei ollut puutetta. Lapset
Snellbackan tilalta. Taloon
olivat kaikessa mukana, auttoimentiin haan läpi oikaisten
vat miten kykenivät. Toimittivat
ja sai pelätä hevosia. Lähelasioita vanhempien puolesta.
lä oli myös riihi, johon mies
Meillä kotona oli sähkömies ja
oli hirttäytynyt. Riihen ovet
häneltä oli ”sokeripalat” loppuolivat usein auki ja pimeällä
neet. Minun olisi Laaksolahdesperällä tuntui kuin jotain olisi
ta mentävä hänen kotoaan hakeliikkunut. Pelotti.
maan niitä. Ajattelin että saahan
Äiti kävi kesällä torilsokeripaloja lainattua lähempääla myymässä puutarhamme
kin. Hain niitä Ella-tädiltä. Hän
tuotteita. Silloin olin kahden
oli kyllä vähän ihmeissään kun
pienemmän sisareni lapsentälle asialle oli isä lähettänyt!
likkana. Milloin siskojen
Isä taas ihmetteli, että jopas sinä
vahtimista ei ollut, oli puupian toimitit asian ja pianhan se Eeva Nordlund vuonna 1943
tarhassa marjojen poimimisselvisi, että eivät sokeripalat olta, rikkaruohojen kitkentää,
leet niitä mitä piti!
asioilla juoksua ja äidin auttamista. Kyllä sitä ehti
Joka talossa viljeltiin puutarhassa kaikkea. leikkimäänkin. Lapsia oli joka talossa ja iltaisin
Meilläkin kasvoi omenaa, päärynää, mustaa, pu- oli kuurupiilo poikaa. Juostiin pimeässä. Toisilla
naista ja valkoista viinimarjaa. Oli mansikkaa, oli taskulamput. Elämä oli jännittävää.
karviaista, kurkkuja, tomaatteja, lanttua, perunaa,
Näitä muisteloita voisi jatkaa vaikka kuinka
sipulia ja punajuurta. Kotieläimiä oli. Kissoja, kauan. Muistot lapsuuden Jupperista elävät rikkaikoiria, porsaita, kaneja, kanoja, joku sonnimullik- na, mutta sitä Jupperia ei enää ole, sinne voi palata
ka ja lehmäkin oli. Ja jos ei omasta takaa löytynyt vain muistoissa.
Vantaalla 19.11.2006
pöytään pantavaa, sitä käytiin naapurista ostamasEeva Järvelä os. Nordlund
sa tai lainaamassa.
Meillä oli koira Kiva-nimeltään, kissat Minni ja
Mikki, porsas Eetu ja kaneja. Kerran meillä Mattiveli joutui lopettamaan kanin, jota rotta oli repinyt.
Isä oli matkatöissä, eikä äidistä ollut kania teurastamaan Veli kun oli talon ainoa mies, hän joutui
sen tekemään sillä seurauksella, ettei häntä sinä
iltana ruokapöydässä näkynyt. Kun sitten meille
muille lapsille selvisi mitä lautasella oli, meiltäkin
jäi kani syömättä. Siinä itkua väännettiin.
Elannosta haettiin kahvi, sokeri ja näkkileipä. Äiti leipoi itse leivän ja pullan. Teki piirakat
ja laatikot kellarin suuressa leivinuunissa. Maito
haettiin pääasiassa Leppävaaran kartanosta. Kartanon toimistosta ostettiin pyöreitä rahakkeita eli
poletteja, joita vastaan sitten navetan kylmiöstä
karjakko tai pehtori jakoi maitoa. Meidän perheessä oli vanhempien lisäksi neljä lasta, ja minä
vanhimpana tyttärenä sain hoitaa maidon haun.
Viiden litran maitoastia, kuin tonkka, jossa oli ketjun päässä kannun suun sulkeva kansi. Joka toinen
päivä oli maidonhakupäivä. Kannu oli raskas. Se
piti pyörällä hakea. En jaksanut ajaa täyden kan- Eeva Järvelän äiti Siiri Nordlund ja lampaat Kiti ja
nun kanssa, se piti pyörän ohjaimissa roikottaa ja Päkä.
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Tutustumme jupperilaiseen Marjut
Ahoon. Useimmat jupperilaiset hänet
tuntevatkin, hänet on jokainen tavannut
ainakin, jos on asioinut Lähderannan
kukkakaupassa. Siellä hänet näkee tekemässä mitä kauneimpia kukkalaitteita ja
palvelevan asiakkaita. Monen jupperilaisen juhlia ovat Marjutin kukat ja kukkalaitteet koristaneet ja juhlistaneet. Myös
useimpiin Jupperin yhteisiin juhliin hän
on suunnitellut koristelun ja siinä sitä
sitten on ”askarreltu” Marjutin ohjeiden
mukaan.

Kuva Lea Ala-Peijari

Marjut Aho paljasjalkainen
jupperilainen

Missä olet syntynyt?

Perheemme asui jo Jupperissa kun synnyin,
sairaala oli Boijen sairaala Bulevardilla. Vanhempani ostivat tontin Jupperista jo vuonna 39. Sukua
on ollut jo kauan tässä lähellä. Äidin vanhemmat
olivat pehtooreina Tuomelan kartanossa.

Missä olet käynyt koulusi?

Ensimmäinen koulu oli Metsätien koulu Jupperissa, siellä kävin kaksi ensimmäistä luokkaa, sen
jälkeen 3. ja 4. luokat Tuomelan koulussa. Pohjois-Haagan Yhteiskoulua ja Viherlaakson yhteiskoulua tuli myös käytyä.

Miten jouduit nykyiselle alallesi?

Kuva Marjut Ahon arkistosta

Olin ensin kouluttautunut ihan muuhun ammattiin ja tämä oli ikään kuin lipsahdus. Mutta mukava sellainen, koska olen tässä työssäni viihtynyt.
Kaikki alkoi siitä, että äitini sisarella oli kukkakioski Hämeenkylässä. Se oli auki aamuisin ja iltaisin muutaman tunnin. Minua pyydettiin sinne
apulaiseksi, silloin tällöin ”tuuraamaan”. Ja sille
tielle olen jäänyt. Vuodesta 1972 eteenpäin olen
ollut tällä alalla. Kävin kursseja ja olin koulutuksissa. Minulla on nyt floristin ammattitutkinto.
Kyllä tämä kukkien ja puutarhan parissa työskentely on varmaankin suvussa. Isäni oli innostunut puutarhan hoidosta. Meillä oli myös perunoita, omenapuita, marjapensaita ja hernepeltokin.

Millaista oli Jupperissa, kun olit
lapsi?
Marjut ja Meri Isomänty

Täällä oli lampaita, juottovasikoita ja hevosia.
Äitini oli oikea hevosihminen. Kartanolla autet-16-

En edes huomaa sitä. Sitä on ilmeisesti niin tottunut siihen, että
sitä ei millään tavoin noteeraa. Vieraat ihmiset sen sijaan kiinnittävät
siihen huomiota. Jos epäkohtia ajattelee, niin mielestäni Peltotie pitäisi
tehdä leveämmäksi. Tällaisia suunnitelmia on kyllä ollut, mutta johonkin ne ovat sitten juuttuneet.

Onko Jupperi sinun
kotiseutusi, sinulle
rakkain paikka?

Ehdottomasti. Täydellä sydämellä voin näin sanoa. Parempaa paikkaa ei ole olemassa.
Lea Ala-Peijari

Marjut keskellä vesikivellä

tiin perunoiden nostamisessa ja palkkioksi sai itse
sitten siitä perunoita talveksi. Tässä perunoiden nostossa oli hevonen apuna. Maito
saatiin myös kartanosta. Aamulla vietiin
maitokannu sinne ja illalla haettiin se pois.
Lapsuuden muistoina ovat kaikenlaiset
metkut ja temput, joita varsinkin pojat harrastivat. Kesällä oleskeltiin paljon rannassa,
välillä käytiin vain syömässä kotona ja taas
takaisin rantaan Lapsuuden kesinä aurinko
paistoi aina ja oli niin mukavaa. Näin sitä ainakin jälkeenpäin muistaa nuo kesät. Oman
värinsä antoivat kesän tultua kesäasukkaat.
Vanhan Elannon portailla nuoriso myös joskus oleskeli. Useat sen aikaisista kesäasukkaista ovat muuttaneet pysyvästi Jupperiin
eli monet lapsuuden ns. kesäystävät asuvat
nyt ympäri vuoden täällä. Parhaat ystävät
ovat kouluajoilta ja täältä Jupperista.
Lapsuuden aikana oltiin paljon tekemisissä sukulaisten kanssa, vietettiin syntymä
– ja nimipäiviä ja muutenkin kyläiltiin paljon. Autokilpailuja oli talvella jäällä, Koivumäen lavalla oli kesäisin tanssit.

Miten Jupperi on muuttunut?

No, ei se niin paljon ole muuttunut. Tietysti paljon uusia rakennuksia ja uusia asukkaita on tullut sekä Pitkäjärventie. Ennen
täällä oli kaksi kauppaa ja kaksi bussilinjaa. Nyt on oikeastaan pakko olla perheessä
auto, jotta juoksevat asiat saadaan hoidettua
ja päästään harrastusten pariin.

Marjut isän polvella
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Kuva Marjut Ahon arkistosta

Kuva Marjut Ahon arkistosta

Täällä moni on valittanut
lentomelusta. Haittaako
se sinua?

Jupperilaiset
kommentoivat
kotikatujaan

Saadut toiveet ja toimenpide-ehdotukset voidaan jakaa seuraavasti: Espoolaiset toivoivat
eniten katujen rakentamista (12%), asfaltointia
(10%), sadevesiongelman poistamista (11%),
jalkakäytävien rakentamista (8%) ja liikenneturvallisuuden parantamista (6%). Muut toimenpide-ehdotukset (41 erilaista) vaihtelivat kadun
linjauksen muuttamisesta liikennemerkkien tai
nopeusrajoitusten vaihtamiseen tai katujen rakentamatta jättämiseen.
Alueellisesti aktiivisimpia olivat Laaksolahden, Nöykkiön ja Lintuvaaran suuralueiden asukkaat. Jos saadut kommentit suhteutetaan asukasmäärään, eniten palautetta antoivat Tillinmäen,
Ymmerstan ja Kaupunginkallion asukkaat. Jupperin kaltaisten kaavoitettujen, tiivistyvien, pientaloalueiden eli KTP-alueiden kunnallistekniikan
rankentamiseen käytettiin koko Espoossa vuonna 2006 7,3 milj. euroa. Rakentamistarvetta on
vielä 143 miljoonan verran, josta Laaksolahden
osuus on 22 milj. euroa. Riippuu paljon valtuuston tahdosta, millä vauhdilla rakentaminen etenee
eli kuinka paljon tulevien vuosien budjettiin rahaa saadaan. Tekninen sektori on valmis töihin,
ja rakentaminen etenee kiireellisyysjärjestyksessä
asukkaiden toiveita kuunnellen, kunhan vain kaupungin budjetissa turvataan taloudelliset resurssit.
Samoista verorahoista kilpailee niin Suurpellon
uusi alue kuin metrokin, joten asukkaiden ja asukasyhdistysten aktiivisuus on tarpeen. Muuten on
vaarana, että vanhojen alueiden tarpeet unohtuvat

Kuva JOY:n arkistosta

Tekninen lautakunta päätti viime syksynä
kysyä espoolaisilta pientaloalueiden asukkailta mielipiteitä oman asuinalueensa
katujen kunnosta. Kommentointimahdollisuus otettiin tyytyväisenä vastaan, sillä
parannusehdotuksia saatiin 739 kpl.

ja uudet isot hankkeet vievät koko potin.
Jupperin tiestön akuutein ongelma on varmaankin Laaksolahdentien Pitkäjärventien puoleinen
pää. Vesi nousee tielle ja veden alle jäävä jalkakäytävä pakottaa jalankulkijat autotielle. Tähän
saadaan parannus toivottavasti pian, sillä lautakunta hyväksyi esityksestäni suunnittelumäärärahan jo tämän vuoden talousarvioon. Tarkoitus on
saada Laaksolahdentie kerralla kuntoon, kun rakentamiseen toivottavasti ensi vuonna ryhdytään.
Muita jupperilaisten toiveita ovat mm. kiertoliittymä Pitkäjärventien/Riihiniityntien risteykseen ja
polkuverkoston toteuttaminen Vantaan suuntaan,
joista kiertoliittymän suunnittelu on jo alkanut.
Karttaan on koottu Laaksolahden suuralueen
asukastoiveet, joiden pohjalta lautakunta tekee tulevien vuosien rakentamisohjelmaansa.
Merkkien selitykset:
Ympyrä: rakentaminen
Ruutu: asfaltointi
Harmaa laatikko: hidasteet, kavennus, jk+pp tms.
Tähti: sadevesiongelma tai muu toimenpide-ehdotus
Sirpa Hertell

YTV:n keräysautot kiertävät pääkaupunkiseudulla keväisin. Seuraava kierros alkaa
2.4.2007. Kierroksen aikana autoihin voi tuoda kotitalouksien ongelmajätteitä, sähkö- ja elektroniikkaromua sekä metalliromua.
Omilla nurkillamme autot vierailevat torstaina 19.4.
klo 17.00 - 17.30 Rantatie 15, urheilukenttä, Jupperi
klo 17.40 - 18.20 Lähdepurontie/Pitkäjärventie, p-alue, Laaksolahti
-18-
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Orkideailta

Laaksolahden kirjaston ystävät ry järjesti orkideaillan 28.2.2007 Laaksolahden
kirjastossa teemana ” Eliittikukasta joka
ikkunan kasviksi”. Kuulijoita oli kerääntynyt kirjaston täydeltä ja kysymykset
eivät tahtoneet loppua ollenkaan. Niin
kiinnostava oli biologi, orkideakasvien
asiantuntija Kari Pohjakallion esitelmä
orkideoista ja niiden hoidosta.

Simaa ja
Sirkushuveja
Jupperin koululla

Ainakin itselläni oli mielikuva orkideasta, kalliista kukasta, joka viihtyy vain lämpimillä etelän
mailla. Tuntui mahdottomalta ajatukselta kasvattaa
niitä täällä Pohjolassa. On totta, että luonnon lajit
ovatkin herkkiä. Pohjakallio selvitti käsityksiä ja
kertoi, mitä kaikkea on saatu aikaan risteyttämällä
kasveja keskenään. Tuloksena on syntynyt ominaisuuksiltaan kestäviä orkidealajeja, esimerkiksi
perhosorkideoita, jotka kukoistavat monivärisinä
kukkakaupoissa ja jopa hyvin varustetuissa tavarataloissakin.
Orkidean hoidossakin yritys tekee mestarin.
Tutustuminen aiemmin melko tuntemattoman
kasvin hoitamiseen synnytti runsaasti kysymyksiä
istuttamismateriaalista, ruukuista, lannoituksesta
ja kastelusta. Innokkaasta kyselystä voi päätellä,
että orkideasta on todella tulossa alueemme kotien koristus, joka hyvällä hoidolla kukkii pitkiä
jaksoja.
Kiinnostusta herätti myös kirjastohenkilöstön
kokoama orkideoista kertova kirjallisuus. Samoin
kuin arpominen, joka suosi onnekkaita kirja- ja
orkideavoitolla.
Anna-Ester Liimatainen-Lamberg
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26.4.2007 klo 18-20
Tarjolla perinteiseen tapaan
Simaa,
makkaraa,
vohveleita,
golf-puttausta,
arpajaisia,
kilpailuja,
ilmapalloja,
onnenpyörä
ja paljon muuta kivaa.
Koko Kylän Kekkerit
järjestää Jukova ry
koulun luokkatoimikuntien avulla.
Tervetuloa!

Asiantuntemusta ja kokemusta

Teemu Saarinen
KTM, LKV
GSM 040 510 8085

Pertti Saarinen
Metsätalousneuvos, LKV
GSM 040 501 0043

Kari Vainikka
Metsäasiantuntija,
julkinen kaupanvahvistaja
GSM 050 324 1270

Metsäkiinteistöjen välitys- ja arviointipalvelut.

Riihiniityntie 21, Espoo

www.kuusisaariset.fi
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Yhteistyökumppaneita ja kannatusjäseniä

Loppuuko aika tai jaksaminen?
Jääkö kotityöt tai
puutarha hoitamatta?

Laaksolahden M-market
Oma lähikauppamme

Paikallinen uusi yrittäjä,

Juha ja Salla Matilainen
09-595846

Kotipalon kotiapu
auttaa kodin ja kiinteistön
hoidossa Jupperissa ja
lähiympäristössä!

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

Seija.kotipalo@luukku.com
tai 040-5045934

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

-22-

Jupperin Omakotiyhdisty ry:n
toimintakertomus vuodelta 2006
1. YLEISTÄ

denhoitaja on Tapani Vuopala. Yhdistyksen tilintarkastajina toimivat KHT Sinikka Alanen ja Juha
Vuosi 2006 oli yhdistyksen 51. toimintavuo- Kallanranta, varatilitarkastajina Tapio Ala-Peijari
si. Yhdistys toimii poliittisesti sitoutumattomana ja Marianne Paukkunen. Yhdistyksen lehden pääJupperin alueen kiinteistöjen ja asuinhuoneistojen toimittaja oli Eeva-Riitta Puomio ja kiinteistövasosakkeiden omistajien yhteistoimintajärjestönä taava Kai Haapamäki.
edistäen Jupperin aluesuunnittelua, valvoen asukJohtokunta kokoontui vuoden aikana 11 kertaa
kaiden yleisiä etuja, edistäen alueen viihtyisyyttä
ja
johtokunnan jäsenet osallistuivat kokouksiin
sekä keräten ja tallentaen aineistoa alueen histoseuraavasti:
riasta.
Vuoden 2006 toiminnan painopisteitä olivat
Tammenterhon piha-alueen kunnostaminen, asukastapahtumat ja harrastustoiminta. Yhdistys
osallistui loppuvuodesta valmistuneen ranta-alueen yleissuunnitelman valmisteluun. Tiedotustoimintaa parannettiin hankkimalla uusia ilmoitustauluja alueelle. Kerätyn perinnetiedon säilymisen
turvaamiseksi aloitettiin yhdistyksen vanhojen aineistojen arkistointi Espoon kaupunginarkistoon.

2. JÄSENET
Yhdistyksen jäsenmäärä oli vuoden 2006 lopussa 421 henkilöä. Yhdistykseen liittyi vuoden aikana 31 uutta jäsentä ja jäsenrekisteristä poistettiin 6
jäsentä. Yhdistyksen kunniapuheenjohtaja on Olavi Laine ja Artturi Winqvist on kunniajäsen.

Piirros: Jupperin koulun esiB/ Annette Halonen

3. JOHTOKUNTA JA
TOIMIHENKILÖT

Puheenjohtaja Eeva-Riitta Puomio		
Varapuheenjohtaja
Sirpa Hertell		
Sihteeri
Eija Kyllästinen		
Muut jäsenet Kai Haapamäki		
		
Juha Heikkinen		
		
Marjaleena Koskiniemi
		
Pirjo Kuusisto			
		
Markku Rantalainen		
		
Silve Sahlan			
		
Kimmo Sierimo		

10
4
11
9
2
10
11
8
10
7

Johtokunnan kokouksiin on osallistunut myös
taloudenhoitaja Tapani Vuopala.

4. TOIMIKUNNAT
Johtokunta asetti seuraavat toimikunnat ja niiden koollekutsujat:

1. Perinnetoimikunta,Saini Lanu
2. Kaava- ja ympäristötoimikunta,Sirpa Hertell
3. Taloustoimikunta,
Yhdistyksen puheenjohtajana toimi Eeva-RiitMarkku Rantalainen (vuonna 2005 asetettu)
ta Puomio, varapuheenjohtajana Sirpa Hertell ja 4. Tapahtumatoimikunta, Silve Sahlan
sihteerinä Eija Kyllästinen. Yhdistyksen talou- 5. Lehti- ja tiedotustoimikunta, Silve Sahlan
6. Venetoimikunta, Kai Haapamäki
Toimikunnat ovat kokoontuneet tarpeen mukaan.
Johtokunta asetti sääntöjen mukaisesti taloustoimikunnan vuodelle 2007 vuoden viimeisessä
kokouksessa.

5. TOIMITILA
Yhdistyksen toimitila, Tammenterho, sijaitsee osoitteessa Tammipääntie 33. Se on vuokrattu kaupungilta. Rakennuksessa on kokoushuone,
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toimistohuone, keittiö ja kellarissa wc-tilat sekä ja Kimmo Sierimo olivat edustajiston jäseniä.
varastotilaa. Rakennus on ollut koko vuoden kokous- ja kerhokäytössä. Tiedotusmateriaalia on Pitkäjärvi-toimikunta: Edustajana toimikunnassa
esillä ilmoitustauluilla ja hyllyissä. Oman käytön oli Tapio Ala-Peijari.
lisäksi siellä on järjestetty useiden paikallisten yhteisöjen kokouksia.
Laaksolahden kirjaston ystävät ry: Eeva-Riitta Puomio on edustanut yhdistystä Laaksolahden
kirjaston ystävien hallituksessa.
6. YHDISTYKSEN

KOKOUKSET

Sääntömääräinen
kevätkokous
pidettiin
25.4.2006 Laaksolahtitalossa. Kokoukseen osallistui 14 jäsentä. Kokouksen puheenjohtajana
toimi Pekka Perttula. Kokouksen aluksi katuinsinööri Eila Suojala Espoon teknisestä keskuksesta
kertoi Kehä II:n suunnittelusta.
Sääntömääräinen
syyskokous
pidettiin
23.11.2006 Laaksolahtitalossa. Osallistujia oli 68.
Kokouksen puheenjohtajana toimi Pekka Hämäläinen. Kokouksen alussa Pekka Mäntykallio ja
Veli-Pekka Haaga OP Private Helsingistä kertoivat varainhoidon vaihtoehdoista yksityissijoittajan näkökulmasta.

9. ASUKASTAPAHTUMAT
Laskiaistapahtuma 28.2.2006
Laskiaistiistaina järjestettiin koko perheen mäenlaskutapahtuma Rantaniityn mäessä. ”Surffirannassa” tarjottiin kahvia, mehua ja pullaa sekä
paistettiin makkaraa nuotiolla. Osallistujia oli n.
50.
Opastusta pihapuiden leikkauksesta 21.3.2006
Espoon kaupungin arboristi Marika Pylkkänen
opasti pihapuiden leikkaamisessa. Tilaisuuteen
osallistui n. 10 henkeä.

Kirpputori 26.3.2006
Yhdessä Laaksolahden Huvilayhdistyksen ja
Pitkäjärven
VPK:n kanssa järjestettiin kirpputoSyyskokouksessa valittiin yhdistyksen johri
Laaksolahden
monitoimitalolla. Kahvilan ja
tokunta vuoden 2007 alussa alkavalle toimintakaudelle. Johtokunnan jäsenistä Marjaleena Kos- myyntipöytävuokrien tuotto lahjoitettiin VPK:n
kiniemi, Pirjo Kuusisto ja Markku Rantalainen nuorisotoimintaan.
ilmoittivat, etteivät ole käytettävissä valittaessa
johtokunnan jäseniä. Syyskokouksessa valittiin Retki Tytyrin kaivokselle ja Mustion linnaan
yhdistyksen puheenjohtajaksi uudelleen Eeva- 22.4.2006
Yhdessä Pitkäjärven VPK:n, Laaksolahden HuRiitta Puomio ja uusiksi johtokunnan jäseniksi
vilayhdistyksen
ja Veinin Omakotiyhdistyksen
Juha-Pekka Ripatti, Juha Kallanranta, Risto Vehkanssa
järjestettiin
bussiretki Lohjalle Tytyrin kaikamäki ja Asko Forsberg. Lisäksi johtokunnassa
jatkavat Kai Haapamäki, Juha Heikkinen, Eija vokseen ja Mustion linnaan.
Kyllästinen, Silve Sahlan ja Kimmo Sierimo.
Siivoustalkoot 4.5.2006
Perinteisissä siivoustalkoissa siivottiin katujen
7. JÄSENYYDET YHTEISÖISSÄ varsia,
Tammenterhon pihaa ja sisätiloja. Vaihtolava oli asukkaiden käytössä. TammenterhosTarkasteluvuonna yhdistys on toiminut seuraa- sa tarjottiin talkookahvit ja grillattiin makkaraa.
vissa yhteisöissä:
Osallistujia oli n. 30.
Leppävaaran alueneuvottelukunta: Edustajana Rantatalkoot 11.5.2006
Leppävaaran alueneuvottelukunnassa oli Silve
Uimarantaa ja ”surffirantaa” siivottiin ja vedesSahlan ja varajäsenenä Eeva-Riitta Puomio.
tä sukellettiin romua. Talkooväelle tarjottiin syötävää nuotion ääressä rannassa. Osallistujia oli n.
Espoon Kotiseutuyhdistysten Liitto (EKYL): 15.
Eeva-Riitta Puomio toimi EKYL:n hallituksen jäsenenä.
Jupperin Kamariorkesterin konsertti 15.6.2006
Konsertti pidettiin yhteistyössä seurakunnan ja
Suomen Sukututkimusseura: Yhdyshenkilönä on Laaksolahtitalolla kesäleiriä pitävien muusikkoollut Pirjo Mattila
jen kanssa. Konserttia johti kapellimestari Maarit Kirvessalo. Konsertti oli Mozartin syntymän
Pro Espoonjoki ry: Lauri Määttänen edusti yhdis- kunniaksi nimetty Mozart-konsertiksi. Solisteina
tystä Pro Espoonjoen hallituksessa. Sirpa Hertell
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esiintyivät Raija Kerppo, piano, Sirkka Parviai- Luontopolku
nen, sopraano ja Sami Junnonen, huilu. LausunRantamäen luontopolku lähtee Tammenterhon
tataiteilija Leila Pietikäinen esitti runoja. Ennen pihasta ja opaskarttoja tehtävineen on saatavilla
konserttia Minna Kinnari luennoi esiintymisjän- Tammenterhon postilaatikosta.
nityksen hallinnasta. Tilaisuuden tuotto meni Kuresaaren seurakunnan tukemiseen. Paikalla oli n.
100 kuulijaa.
Juhannusjuhla Laaksolahdessa 24.6.2006
Osallistuttiin Laaksolahden Huvilayhdistyksen
kanssa juhlan järjestämiseen.

Piirros: Jupperin koulun esiB/ Annika Karhu

Veneretki Espoon saaristoon 22.8.2006
Risteilyn teeman oli Espoon saaristo kieltolain
aikaan. Retkelle osallistui 65 henkeä. Retki tehtiin
m/s Auroralla. Veneessä tarjottiin ateria ja kahvit.
Matkalla poikettiin Vasikkasaaressa.
Römppäjäiset 7.10.2006
Perinteiset syysjuhlat pidettiin 50-luvun teemalla Yhteistuvalla. Ohjelmassa oli ruokailun lisäksi
tanssia, kilpailuja ja leikkejä. Musiikista vastasi
Jan Andersin yhtyeineen.
Linna- ja kylpyläretki Hämeenlinnaan 2.12.2006
Yhdessä Laaksolahden Huvilayhdistyksen,
Veinin Omakotiyhdistyksen ja Pitkäjärven VPK:
n kanssa järjestettiin opastettu retki Hämeenlinnaan.

10. HARRASTUS- JA
KERHOTOIMINTA

11. TIEDOTUS- JA
JULKAISUTOIMINTA

Jumppa
Jumpparyhmä kokoontui Jupperin koululla kerran viikossa. Ohjaajana oli fysioterapeutti AnnKatrin Heiskanen FysioSporttis Oy:stä. Jumppaan
ilmoittautui enemmän osallistujia kuin voitiin
ottaa mukaan, ja ryhmä toimi aktiivisesti koko
vuoden. Kesä- ja elokuussa jumpattiin ulkona
Jupperin kartanon nurmikolla. Osallistujia oli parhaimmillaan n. 80.

Yhdistyksen jäsenlehti JOY
Jäsenlehti ilmestyi neljä kertaa. Se jaettiin peittojakeluna koko Jupperin alueelle ja postitettiin
yhteistyökumppaneille. Painosmäärä oli keväällä
800 kappaletta ja syksyllä painos nostettiin 850
kappaleeseen.

Tanssikurssi
Lokakuussa järjestettiin paritanssikurssi Jupperin koululla. Kurssin opettajina toimivat Satu ja
Petri Kokko tanssikoulu Kokosta. Kurssille osallistui 80 henkeä.
Lentopallo
Lentopalloa pelattiin Jupperin koululla yhdessä
Veinin Omakotiyhdistyksen kanssa.
Sukututkimuskerho
Kerho kokoontui Pirjo Mattilan johdolla Tammenterhossa joka toinen keskiviikko.

Internet-sivut
Ylläpidettiin kotisivuja osoitteessa www.jupperi.fi . Ylläpidosta vastasivat Eija ja Lauri Kyllästinen.
Ilmoitustaulut
Yhdistys hankki viisi uutta ilmoitustaulua. Ne
sijoitettiin Tammenterhon pihaan (Tammipääntie
33), Rantaniitylle, Jupperinmetsän ja Riihiniityntien risteykseen, Riihiniityntien ja Palomäenportin
risteykseen sekä Laaksolahtitalon viereen. Taulut
rakensi ja pystytti Erkki Kyllästinen.

12. ALUEIDEN HOITO
Kevättalkoissa siivottiin yhteisiä alueita ja
uima- sekä venerantaa.
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Tammenterhon piha
Tammenterhon pihaa kunnostettiin 10 talkoissa,
joihin osallistui 4-8 henkeä kuhunkin. Keväällä
kaupunki kaatoi pihasta isoja puita. Rantamäkeen
vievä polku soraistettiin ja polulle rakennettiin
portaat. Pihaan istutettiin puita, pensaita ja kukkasipuleita, kylvettiin nurmikko ja rakennettiin
pöytiä ja penkkejä. Tammenterhon vierestä kaadettujen isojen kuusien runkoja käytettiin pihakalusteiden materiaalina. Kantojen päälle tilattiin
Jorma Voutilaiselta puuveistokset, joista toinen,
karhua esittävä valmistui syksyllä.
Uimaranta
Uimarantaa ja sen edustan vesialuetta siivottiin
keväällä järjestetyissä talkoissa. Toukokuussa jäiden rikkomaa laituria korjattiin. Kesäksi vuokrattiin käymälä huoltoineen uimarantaan.
Palomäen kiinteistö
Palomäessä sijaitsevalta yhdistyksen tilalta kaadettiin huonokuntoisia isoja puita. Rungot annettiin yhdistyksen jäsenille polttopuiksi.
Koirapuisto
Joukko alueen koiranomistajia kokoontui keväällä kaksi kertaa Tammenterhoon suunnittelemaan koirapuistoa. Puiston toteuttamista pienkohteena ehdotettiin kaupungille.

Hanke ei edennyt seurakunnan henkilöresurssivajauksen takia.
Laaksolahden Huvilayhdistyksen, Veinin Omakotiyhdistyksen ja Pitkäjärven VPK:n kanssa on
järjestetty yhteisiä tapahtumia ja retkiä. Laaksolahden kirjaston säilymiseksi on tehty yhteistyötä
Laaksolahden Kirjaston ystävät ry:n kanssa. Pitkäjärven tilan parantamista on ajettu Pro Espoonjoki ry:n ja Pitkäjärvitoimikunnan kautta.

14. TALOUS
Vuoden 2006 toiminnan kulut olivat 28.330 euroa (ed.v. 39.949 euroa). Varsinaisen toiminnan
tuotot 5.775 euroa (ed. v. 1.980 euroa) muodostuvat tapahtumiin ja tilaisuuksiin osallistuneilta
perityistä maksuista. Varsinaisen toiminnan tuottojen lisäksi yhdistys on saanut avustuksia Espoon
kaupungilta ja muilta julkisyhteisöiltä 2.828 euroa
(ed.v. 6.306 euroa). Varainhankinnan tuotot 665,00
euroa (ed. v. 555,00 euroa) muodostuvat uusien jäsenten liittymismaksuista 430,00 euroa (ed.v. 270)
ja lähialueen yritysten maksamista kannatusjäsenmaksuista 235 euroa (ed.v. 285 euroa). Yhdistys
on saanut tilikaudella sijoitustoiminnan tuottoja
yhteensä 57.364 euroa (ed.v. 37.861 euroa). Sijoitustoiminnan tuotoilla on katettu, kuten aikaisempina vuosina, yhdistyksen varsinaisen toiminnan
kulujäämä.

13. KANNANOTOT JA
YHTEYDET

Yhdistyksen pitkäaikaisesti omistetut varat
koostuvat lähinnä pörssinoteeratuista osakkeista ja rahastosijoituksista. Yhdistyksen varoilla ei
Silve Sahlan edusti yhdistystä Rantapuiston käydä aktiivista kauppaa arvopaperimarkkinoilla
(Surffirannan) yleissuunnitelmaa laatineessa työ- vaan varat on tarkoitettu turvaamaan yhdistykryhmässä. Osallistuttiin kaupungin järjestämään sen toiminnan jatkuvuus pitkällä aikavälillä. Siasukastilaisuuteen ja otettiin kantaa yleissuunni- joitustoiminnan tuotot koostuvat osinkotuotoista,
telmaan. Suunnitelma valmistui marraskuussa ja mahdollisista osakkeiden luovutusvoitoista taikka
se vastasi pitkälti yhdistyksen esittämiä näkemyk- rahasto-osuuksien lunastamisten yhteydessä syntyvästä tuotosta.
siä rannan kehittämisestä.
Taloudesta vastaava taloustoimikunta on tiliOtettiin kantaa Kotikadut kuntoon -projektin ja
kauden
aikana jatkanut aiemmin aloitettuja toimia
esitettiin kiireelliset kunnostettavat kadut.
yhdistyksen varojen riskisyyden alentamiseksi.
Puheenjohtaja kävi yhdessä Laaksolahden Hu- Näistä toimenpiteistä sekä kohtuullisista osinvilayhdistyksen edustajien kanssa keskustelemas- kotuotoista johtuen yhdistyksen tilikauden tulos
sa Finavian ja lennonjohdon edustajien kanssa vuodelta 2006 on poikkeuksellisen ylijäämäinen.
Jupperin aluetta kesällä 2006 aiempaa enemmän
Alkaneella kaudella yhdistyksen talouden arvihäirinneestä lentomelusta. Päätettiin järjestää lenoidaan
pysyvän vakaana. Arvopaperimarkkinoilla
tomeluasiaa koskeva asukastilaisuus helmikuussa
tapahtuvat
lyhyen aikavälin muutokset eivät mer2007.
kittävästi vaikuta yhdistyksen asemaan.
Espoossa 13.3.2007
Käytiin keskusteluita seurakunnan kanssa teeJohtokunta
tupatoiminnan aloittamiseksi seurakuntatalolla.
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Jupperin Omakotiyhdistys ry.
Puheenjohtaja:
Eeva-Riitta Puomio,
eeva-riitta.puomio@sci.fi		
Peltorinteenkuja 1		
Johtokunta:
Juha-Pekka Ripatti(varapuheenjohtaja)
juha-pekka.ripatti@kennelliitto.fi Kaivoskuja 5 a as. 2		
Eija Kyllästinen(siht),
villaek@kolumbus.fi			
Kalliotie 1			
Asko Forsberg,
asko.forsberg@hel.fi		
Peltotie 8			
Kai Haapamäki,
kai.haapamaki@saunalahti.fi
Kalliotie 17 A			
Juha Heikkinen, 		
juha.heikkinen@neopoint.net
Kaivosmiehenkuja 3 B
Juha Kallanranta,
juha.kallanranta@kopiosto.fi
Tammipääntie 35A		
Silve Sahlan,
silve.sahlan@kolumbus.fi		
Tammipäänpolku 5 A
Kimmo Sierimo,
kimmo.sierimo@kolumbus.fi
Jupperinmetsä 16		
Risto Vehkamäki,
risto.vehkamaki@finnair.com
Tammipääntie 6a		
taloudenhoitaja
Tapani Vuopala,
tvuopala@deloitte.com
Mäkikuja 3 A				
Olavi Laine, kunniapuheenjohtaja			
Artturi Winqvist, kunniajäsen			

050 531 9219
0400 463 941
040 747 3870
050 559 1854
854 3384
040 841 8829
040 523 3212
854 7363
050 412 6335
040 555 0944
852 3059, 040 532 2114

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

Yhdistyksen toimitila Tammenterho on jäsenistön käytettävissä.
Tiedustelut Juha Heikkinen: juha.heikkinen@neopoint.net, 040 841 8829

Kutsu kevätkokoukseen
Jupperin Omakotiyhdistys ry:n sääntömääräinen kevätkokous pidetään
tiistaina 24.4.2007 klo 19.00 Tammenterhossa, Tammipääntie 33.

Kokouksen esityslista:
1. Kokouksen avaus
2. Kokouksen puheenjohtajan valinta
3. Kokouksen sihteerin, kahden pöytäkirjantarkastajan ja kahden ääntenlaskijan valinta
4. Kokouksen osanottajien ja heidän äänivaltaisuutensa toteaminen
5. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
6. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
7. Johtokunnan laatiman vuoden 2006 toimintakertomuksen hyväksyminen
8. Vuoden 2006 tilikertomuksen ja tilintarkastajien lausunnon esittäminen
9. Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen johtokunnalle
10. Muut esille tulevat asiat
11. Kokouksen päättäminen.
Tervetuloa!
Jupperin Omakotiyhdistys ry:n johtokunta
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Jupperin Omakotiyhdistys ry

Tapahtumakalenteri
Huhtikuu
ma 2.4.		
ti 3.4.		
ke 4.4.		
ti 10.4.		
ti 10.4.		
ke 11.4.
ma 16.4.
ti 17.4.		
ke 18.4.
ma 23.4..
ti 24.4.		
ti 24.4.		
ke 25.4.
to 26.4.
ma 30.4.

Toukokuu
ke 2.5.		
ma 7.5.		
ti 8.5.		
ti 8.5.		
ke 9.5.		
ke 9.5.		
ke 15.5.

Jumppa
Lentopallo
Perinnetoimikunta
Johtokunnan kokous
Lentopallo
Sukututkimuskerho
Jumppa
Lentopallo
Perinnetoimikunta
Jumppa
Kevätkokous s.27
Lentopallo
Sukututkimuskerho
Simaa ja sirkushuveja
Jumppa
Perinnetoimikunta
Jumppa
Johtokunnan kokous
Lentopallo
Sukututkimuskerho
Kevättalkoot s.20
Perinnetoimikunta

17-19.5.
to 24.5.

Kesäkuu
la 9.6.		

Pietarinretki
Rantatalkoot
Kamariorkesterin konsertti

Kerhot kokooontuvat yhdistyksen toimitilassa Tammenterhossa, Tammipääntie 33
Perinnetoimikunta kokoontuu parillisina keskiviikkoina kello 19.
Tiedustelut Kai Haapamäki,
puh. 09-8543384
Sukututkimuskerho parittomien viikkojen keskiviikkoina kello 19.
Tarkemmin Pirjo Mattila, puh. 855 5004
Lentopallo Jupperin koulun voimistelusalissa tiistaisin klo 20-21.30 Veinin
omakotiyhdistyksen kanssa
teuvo.tikkanen@elisenet.fi,
puh. 050-5592209

RANTATALKOOT
Jupperin uimarannalla ja venerannassa torstaina 24.5.2006 klo 18.00Talkoissa puhdistamme Jupperin uimarannan ja venerannan talven jäljiltä.
Lisäksi Sinä, jolla on vene rannalla, tule paikalle rekisteröimään
venepaikkasi.
Rantanuotiolla makkaranpaistoa ja talkoojuomat!
Tervetuloa mukaan!
Tapahtuman järjestää Jupperin Omakotiyhdistys ry

Muistakaa kevätkokous 24.4.!

