
JOY 4/2007

Jupperin Omakotiyhdistyksen 
jäsenlehti



-2-

Sisällysluettelo

Jupperin 
Omakotiyhdistyksen 

jäsenlehti   JOY

Ilmestyy neljä kertaa vuodessa 
ja jaetaan Espoon Juppe-
rin omakotialueelle. Lehteä 
julkaistaan myös yhdistyksen 
kotisivuilla: http://www.jupperi.fi.
Painos 900 kpl. Painopaikka 
Pekan Pikapaino Oy.
30. vuosikerta. ISSN 1238-3198

Päätoimittaja:
Eeva-Riitta Puomio
eeva-riitta.puomio@sci.fi 
050 531 9219

Toimitussihteeri:
Silve  Sahlan
silve.sahlan@kolumbus.fi
050 344 5927

Muu toimitus:
Lea Ala-Peijari
lea.ala-peijari@kolumbus.fi
050 512 4435

Lauri Määttänen
lauri.maattanen@elisanet.fi
09 854 4083

Juha-Pekka Ripatti
juha-pekka.ripatti@luukku.com
0400 463 941

Kimmo Sierimo, kuvat
kimmo.sierimo@kolumbus.fi
050 412 6335

Seija Kotipalo, taitto 
seija.kotipalo@luukku.com

Seuraava lehti 1/2008 ilmestyy 
su. 3.2.2008. 
Aineisto lehteen toimitussihteeri 
Silve Sahlanille viimestään 
13. tammikuuta.
silve.sahlan@kolumbus.fi,
09 854 7363, 
050 344 5927

3 Puheenjohtajan palsta
4 Hölmölä on Espoossa
5 Jupperilaiset harrastavat
6 Viinirypäleen kasvatusta Jupperissa
7 Terveisiä tietokonekurssilta
8 Näin toimii Espoon kaupungin kuntalaisaloite
8 Hanhet valloitivat Jupperin
9 Pitkäsuon yva-selostus valmistunut
9	 Oletko	eko-fiksu
10 Kadonnutta Jupperia
11 Tee asumisviihtyisyyttä lisäävä teko
12 Yhdistyksen tontin alkuperä
13 Römppäjäiset
14 Laaksolahden M-market vuoden vanha
15 Rantaraitilla
15 1B-luokan yleisurheilukisa
16 Tanssi-innostus jatkuu
16 Halloween-party
20 Toimintasuunnitelma vuodeksi 2007

Kannen kuva: 
Tammenterhon oravat
(Kuva:Eija Kyllästinen ) 

Jäseneksi liittyminen
Jäseneksi voi hakea maksamalla liittymismaksun yhdistyksen 
tilille. Tilillepanon tiedotuskohtaan on merkittävä selvästi nimi, 
osoite, tontin numero ja mielellään myös puhelinnumero ja 
sähköpostiosoite. Johtokunta hyväksyy jäsenen normaalisti 
seuraavassa kokouksessaan. Vuosittaista jäsenmaksua ei 
tänä vuonna ole.

Tilinumero Nordea 221318-17979

Varsinainen jäsen, 
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



-3-

Jupperin Omakotiyhdistyksen

Puheenjohtajalta

Espoon kaupunki oli  keväällä mukana kuntademokratiaa selvittäneessä 
kyselyssä. Espoolaisten näkemyksen mukaan osallistumis- ja vaikutusmah-
dollisuuksia tulisi parantaa erityisesti oman asuinalueen viihtyisyyden ke-
hittämisessä. Espoolaiset pitivät kylä-, alue- ja asukastoimintaa tehokkaina 
tapoina vaikuttaa kunnan asioihin. Asuinalueen viihtyisyyden vaaliminen 
onkin yksi asukasyhdistysten keskeisiä toiminnan tavoitteita. 

Minkälainen sitten on viihtyisä Jupperi? Viihtyisyys on varsin henkilö-
kohtainen asia. Jupperilaiset lienevät yksimielisiä siitä, että läpiajoliikenteen 
lisääntyminen  ja  melu ovat asioita, jotka vähentävät viihtyisyyttä. Viih-
tyisyyttä lisätään pitämällä alue siistinä. Kauppa-, kirjasto- ja koulupalve-
luiden kehittäminen, polku- ja latuverkot ovat toistuvasti olleet toivelistalla 
yhdistyksen kokouksissa. Riittävillä palveluilla on oma osuutensa asuinalu-
een viihtyisyydessä. Avainasemassa ovat myös hyvät naapuruussuhteet ja 
kylähenki. Yhdistyksen toimijoiden kannalta hankalimpia ovat asiat, joista 
on asukkailla on kovin erilaisia mielipiteitä. Enemmistön tahtoko ratkaisee 
yhdistyksen kannan? Ja miten se selvitetään?

Ranta-alueen kehittämisestä järjestettiin muutamia vuosia sitten asukasky-
sely, jonka tulosten pohjalta yhdistyksen johtokunta on toiminut ranta-alueen 
kehittämisessä. Suuntaa toiminnalle saadaan myös yhdistyksen kokouksissa, 
joissa toimintasuunnitelmaa hyväksyttäessä käydään keskustelua  toiminnan 
tavoitteista. Vapaaehtoisessa talkootyössä on luonnollista, että toimijoiden 
itse tärkeinä pitämät asiat saadaan parhaiten toteutettua. Jos halutaan pa-
rantaa lasten viihtymistä leikkipaikkoja kehittämällä ja kerhoilla, tarvitaan 
lasten vanhempia mukaan toimintaan. Jos halutaan koirapuisto, toimijoiksi 
tarvitaan aktiivisia koiranomistajia jne.

Yhdistyksemme syyskokous pidetään 29. marraskuuta.  Kokouksessa va-
litaan uusia jäseniä johtokuntaan. Itse olen asukasyhdistystoiminnan kautta 
oppinut tuntemaan asuinaluettamme ja sen historiaa, tutustunut moniin jup-
perilaisiin ja saanut uusia ystäviä, oppinut lisää siitä, miten kuntalaisena ja 
yhdistyksen edustajana voi vaikuttaa oman asuinalueen kehittämiseen. Yh-
deksän vuoden kokemuksella voin suositella asukasyhdistystoimintaa läm-
pimästi jokaiselle!  
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Hölmölä on Espoossa

Aleksis Kiven päivänä vietettiin Laakso-
lahden kirjaston ystävät ry:n järjestämää 
kulttuuritapahtumaa Laaksolahden kirjas-
tossa kysymällä ”Onko Hölmölä Espoos-
sa?” 

Kyllä näin on. Kyse on kansainvälisestä ilmi-
östä, sillä Hölmölöitä on monissa Euroopan suur-
kaupungeissa, niin myös Espoon Bembölessa. Ulf 
Johansson on kirjoittanut kirjan ”Sagan om Bem-
böle” ja hän esitteli tilaisuudessa hauskoja tarinoi-
ta mm. siitä, kuinka Espoon kirkko aiottiin raken-
taa Bemböleen ja miten siinä sitten kävikään… ?

Auroran koulun oppilaiden näyttelemistä ja mu-
siikkia oli riemastuttavaa nähdä ja kuulla. Viisi-
toista oppilasta rehtori Martti Hellströmin ja opet-
taja Risto Schirayn johdolla esittivät näytelmin 
ja sävelin hölmöläistarinoita. Niissä palautuivat 
mieleen kouluaikaiset mukavat tarinat Maamme 
-kirjasta ja koulun lukukirjoista.

Auroran koululla on kiinteä yhteistyö Espoon 
kulttuuritoimen kanssa ja se koordinoi myös 
muiden Hölmöläis- projektissa mukana olevi-
en koulujen toimintaa. Ensi vuonna Espoo juhlii 
550 -vuotista taivalta ja siihen liittyy osana myös 
Hölmöläistapahtuma. Näin mahdollisimman moni 
koululainen kohtaa hölmöläisperinteen.

Espoon kaupunginkirjasto on laatinut 
12.10.2007 sopimuksen Laaksolahden kirjaston 
käytöstä kumppanuusyhdistyksen Laaksolahden 
kirjaston ystävät ry:n toimitilana. Tarkoitukse-
na on antaa yhdistykselle mahdollisuus toteuttaa 
kirjaston tiloissa tapahtumia ja toimintaa alueen 
asukkaille. Näin pyritään tehostamaan kirjaston 
käyttöä ja lisäämään yhteisöllisyyttä.

”Hölmöläistarinat” oli yksi kulttuuritapahtu-
mista, joita on järjestetty säännöllisesti kirjaston 
ystävien toimesta. On tärkeää, että asukkaat osal-
listuvat aktiivisesti tapahtumiin. Näyttöä toimin-
nan vetovoimasta tarvitaan, koska lähikirjastojen 
edunvalvonta ja palveluiden saatavuus on aina 
ajankohtainen asia.

Anna-Ester Liimatainen-Lamberg
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Auroran koulun oppilaat esittivät hölmöläistarinoita

Viisas Matti neuvoo hölmöläisakkoja
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Jupperilaiset harrastavat

Jupperista löytyy monen lajin harrastajia. 
Nyt esitellään Juha Kolari, nuori jupperi-
lainen, jonka harrastuksena on golf.

 Golf on nykyään tullut monen eri-ikäisen har-
rastukseksi ja levinnyt laajalti ympäri Suomea 
hyvin erilaisten ihmisten keskuuteen. Sitä voi 
harrastaa huonokuntoinenkin, kunhan pystyy ken-
tällä tarvittavan määrän kävelemään.

Miten	tulit	aloittaneeksi	golfin	
pelaamisen?

Jo nuorena harrastin kaikenlaista urheilua ko-
vasti, lähinnä pallopelejä, mm. jalkapalloa, sali-
bandya, jääkiekkoa ja pesäpalloa. Kaikki pallo-
pelit ovat minua aina kiinnostaneet. Sitten äitini 
alkoi	pelata	golfia	ja	vähitellen	koko	perhe	innos-
tui	siihen.	Aloin	harrastaa	golfia	15-vuotiaana	eli	
olen harrastanut sitä kymmenen vuotta. Isän kans-
sa aloitin harrastuksen yhtä aikaa ja sisareni muu-
tama vuosi meidän jälkeemme. Me kaikki liityim-
me Nurmijärven Golfklubiin. Äitini oli alun perin 
saanut työpaikkansa kautta pelioikeuden sinne. 

Voiko	golfin	aloittaa	kuka	tahansa?
Suosittelen	 golfin	 pelaamista	 kaikille.	 Ei	 tar-

vitse olla mikään huippukuntoinen, kun aloittaa 
golf- harrastuksen. Siinä ei iästä ole väliä. Se sopii 
jokaiselle. Harrastajissa on junioreita ja myös iäk-
käämpiä mukana. Kuitenkaan se ei ole mitenkään 
fyysisesti ihan helppoa. Usein tulee pelatessa kä-
veltyä 8-10 kilometriä kerralla ja ajallisesti peli 
kestää	noin	neljä	ja	puoli	tuntia.	Golfia	voi	harras-
taa hyvin eri tavalla. Se voi olla ankaraa, kilpailu-
henkistä, totista toimintaa ja kuitenkin seurapeli 
eli hyvin sosiaalista toimintaa on koko ajan. Jo-
kaisella seuralla on ”klubinsa” ja näillä ”klubeil-
la” taas oma kulttuurinsa ja omat tapansa. Yleinen 
on käsitys, että golf on kallis ja vähän elitistinen 
harrastus. Kallis se ei välttämättä ole, alussa toki 
varusteiden hankkiminen maksaa.

Miten tästä muodostui sinulle 
”vakavammin” otettava harrastus?

Sen jälkeen kun olin aloittanut ja olin pelannut 
golfia	pari	vuotta,	tuli	eräs	kaveri	golfkentällä	ky-
symään, haluaisinko liittyä junioreiden valmen-
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nusryhmään. Siitä lähtien olen sitten pelannut 
vähän tiiviimmin. Nyt pelaan noin kuusi kertaa 
viikossa ja suunnilleen joka viikonloppu on kil-
pailut. Talvella harjoittelen noin neljä- viisi kertaa 
viikossa Vermon kuplahallissa.

Harjattulan kentällä 3.- 4.8.07 
pelatussa kilpailussa voititte 
seurajoukkueiden Suomen 
mestaruuden. Montako teitä oli 
ryhmässä?

Niin, meitä oli neljä pelaamassa ja yksi vara-
mies. Nurmijärven Golfklubi sinetöi henkilökoh-
taisilla kierroksilla joukkue- SM:n voiton seitse-
män lyönnin erolla ennen ennakkosuosikkia ja 
puolustavaa	mestaria	Aura	Golfia.	Kuluva	 kausi	
on ollut Nurmijärvellä klubin historian toistaisek-
si paras. Lähdemme syksyllä Kreikkaan osallistu-
maan joukkue- EM-mestaruuskilpailuihin

Minkälaisia kokoonpanoja teitä on 
seurassa?

Edustusryhmään kuuluu kymmenen pelaajaa, 
sitten on kilparyhmiä, harrastajaryhmiä jne.

Suomessa golf ei yleensä saa mitään tukia eli 
seuran jäsenet maksavat kulut, joten sponsorei-
ta kaivattaisiin tämän terveellisen, liikunnallisen 
harrastuksen pariin.
    Lea Ala- Peijari

Juha Kolari
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Viinirypäleen kasvatusta 
Jupperissa

Viinirypäleet on istutettava aurinkoiseen ja 
lämpimään paikkaan esim. eteläseinää vasten. Ne 
ovat täysin riippuvaisia auringosta kypsyäkseen ja 
saadakseen hyvän aromin. Jotkut lajikkeet, kuten 
Zilga, viihtyvät parhaiten happamassa maassa, pH 
5,5-6,5, toisin kuin muut lajikkeet, jotka vaativat 
korkeata pH-arvoa. Rypäleitten ruokamultakerros 
pitää olla 50cm syvä ja 150cm leveä. Jotta tulisi 
satoa, on taimi leikattava säännöllisesti. Taimet 
saavat täyden talvenkestävyytensä 3 vuotiaina, ja 
sen takia voidaan ensimmäisenä vuonna mahdol-
lisesti peittää taimia lumella tai vastaavalla.

Rypälelajike Latvialainen tumma Zilga, voi-
makkaasti kasvava hybriidi, jonka kestävyys on 
-38C asti. Sinisiä, keskisuuria hedelmiä, joilla on 
hopeanhohtava pinta. Runsaasti satoava, 25-30kg 
/ vuodessa! Hedelmät ovat makeita ja aromikkai-
ta, maku muistuttaa mustikkaa. Itsepölyttävä.

Omia kokemuksia
Oman Zilga –taimeni hankin työpaikkani puu-

tarhakerhosta noin viisi vuotta sitten. Taimi oli 
kasvatettu Blomqvistin taimistossa Lepplax:ssa 
Pedersören kunnassa pohjois-pohjanmaalla, mistä 
yo faktatietokin on.

Kolmena ensimmäisenä syksynä leikkasimme 
taimen alas, saadaksemme sen haarautumaan. 
Nyt se onkin jo monihaarainen ja pituutta sille on 
kertynyt jo reilut viisi metriä. Se kasvattaa run-

saasti uusia haaroja, jotka venyvät kesän aikana 
jopa kaksi - kolmekin metriä. Tänä kesänä olen 
leikannut siitä pari kertaa uusia oksia pois saadak-
seni sen tuottamaan paremmin satoa. Olen lukenut 
myös viininkasvattajista, jotka eivät leikkaa köyn-
nöstä ollenkaan ja jotka antavat sen kasvaa esim. 
kalliota pitkin. Tapoja lienee monia!

Kulunut kesä ei ollut köynnökselle suotuisa, ei 
niin suotuisa kuin edellinen. Mutta vuoden 2006 
kesän satoa korjasimme reilut 35kg! Rypäleet eivät 
olleet niin suuria kuin mitä kaupasta ostaessa saa, 
mutta makeita ne olivat. Teimme niistä kotiviiniä, 
joka onnistui kohtuullisesti -ensikertalaiselta.

Rypäleinnostuksen olemme jo onnistuneet 
tartuttamaan pariin naapuriimmekin, jotka ovat 
tänä kesänä rakennelleet ensin kasvisäleiköt ja 
ostaneet sitten Zilgan taimet niihin kasvamaan. 
Jännityksellä odottelemme kuinka ne selviävät 
tulevista talvista hieman erilaisissa olosuhteissa. 
Ja jos hyvin käy, saamme pian kumppaneita vii-
ninvalmistukseen – voisiko jo pian perustaa Jup-
perin viinitilalliset yhdistyksen? Ja tiesitkö, että 
viiniköynnöksen lehdistä voi valmistaa ihania 
kreikkalaistyylisiä viininlehväkääryleitä, niitäkin 
on kokeiltu.

Lopuksi – puutarhanhoito ja kasvien kokeilu 
on mukavaa ja rentouttavaa puuhaa, lähde sinäkin 
mukaan kokeilemaan, vaikkapa viinirypäleenkas-
vattajaksi.

Eija ja Erkki Kyllästinen

Rypälekesän saalista
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Terveisiä tietokonekurssilta

Jupperin Omakotiyhdistys järjesti 24.9.- 
8.10.2007 välisenä aikana neljä kertaa 
kahden tunnin mittaisen tietokonekurssin, 
joka oli tarkoitettu viime lehden ilmoituk-
sen mukaisesti ”aloitteleville aikuisille”.

Paikalle saapui neljä miestä ja kolme naista eli 
juuri sopivan kokoinen seitsemän hengen ryhmä 
kurssin opetustavoitteiden ja henkilökohtaisen oh-
jauksen kannalta. Vähitellen jokainen sai koneen-
sa ja siihen liittyvän johtosekamelskan kuntoon 
ja pääsimme aloittamaan lähes aikataulun mukai-
sesti. Kurssin vetäjä Urpo Kotipalo pani meidät 
avaamaan koneet kohdasta ”Kaikki ohjelmat” ja 
sieltä haettiin kohta ”Pelit” ja edelleen ”Pasians-
si”. Urpon avustajat Seija ja Antti ottivat samalla 
paikkansa ohjattaviensa takana. He eivät vahin-
gossakaan koskettaneet nappuloihin, vaan mei-
dän aloittelijoiden oli tehtävä se itse oppimisen 
varmistamiseksi. Kysymyksessä oli siis ”Hiiren” 
käytön harjoitus. Tietokoneet kun vaativat vakaata 
kättä, kuten muutkin työkalut. Sitten luimme päi-
vän	lehdet	HS.fi,	Iltalehti.fi	jne.

Seuraavalla kerralla kävimme jo avaruudessa 
ja tutkimme lähialueen karttoja melko tottuneesti. 
Herra Googlen tultua tutummaksi muutkin inter-

net-palvelujen salat alkoivat aueta tottuneesti, ku-
ten esim. HelMet- kirjastopalvelut, Espoon kau-
pungin palvelut ja YTV:n aikataulupalvelut.

MS-Wordin ja muiden laajempaa harjoittelua 
vaativien ohjelmien käytössä jouduimme tyyty-
mään vain ns. pintaraapaisuihin, koska kurssi oli 
kuitenkin aika lyhyt. Meillä on kuitenkin hyvä 
ryhmä koossa, joka on helppo kutsua koolle jat-
kossakin. 

Paljon kiitoksia kurssin järjestäjille! Kurssilais-
ten puolelta palaute on ollut pelkästään myönteis-
tä.

Lauri Määttänen, osallistuja ( 69 v )
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Näin toimii Espoon 
kaupungin kuntalaisaloite
Tiesitkö että voit vaikuttaa oman kaupun-
kisi asioihin? Espoon kaupungin web-
sivuilta voit lähettää kuntalaisaloitteen, 
joka virkamiesten on käsiteltävä ja saat 
siihen aina vastauksen valitsemallasi 
tavalla joko kirjeitse, sähköpostilla tai 
faxilla.

Ote	www.espoo.fi	–sivuilta:
”Kunnan asukkaalla on kuntalain mukaan oi-

keus tehdä kunnalle aloitteita sen toimintaa kos-
kevissa asioissa. Alla olevalla lomakkeella voit 
tehdä aloitteita Espoon kaupungin ja sen toimi-
alojen toiminnasta. Ne voivat koskea esimerkik-
si kaupungin palvelujen parantamista. Aloitteesi 
voi olla vapaamuotoinen, kunhan siitä selviää, 
mihin aloitteellasi haluat vaikuttaa. Keskushal-
linnon kirjaamo vastaanottaa aloitteesi ja kirjaa 
sen asianhallintajärjestelmäämme. Henkilötie-
tolain mukaisen rekisteriselosteen asianhallinta-
järjestelmästä voi lukea osoitteesta www.espoo.
fi/tietosuoja.	Kirjaamo	lähettää	kahden	arkipäivän	
kuluessa sinulle sähköisesti lähettämäsi aloitteen 
asianumeron sekä tiedon toimialasta, jota aloite 

koskee. Viimeistään kuukauden kuluessa aloitteen 
saapumisesta asian valmistelija ilmoittaa aloitteen 
arvioidun käsittelyajan ja keneltä aloitteen käsitte-
lystä voi saada lisätietoja. Vastauksen aloitteeseesi 
saat sen jälkeen kun aloite on tullut loppuun käsi-
tellyksi.”

Tein heinäkuussa 2007 aloitteen kaupungille 
Tammipääntien ja Kaivostien risteykseen korotet-
tuna suojatienä toimivan hidasteen tekemiseksi, 
ajoratamerkintöjen maalausta ja väistämisvelvol-
lisuutta osoittavien liikennemerkkien poistamista 
sivuteiltä, että liikenneturvallisuus kyseisellä ka-
tualueella paranisi. Sain kaupungilta vastauksen 
aloitteeseeni syyskuun lopulla 2007. Vastauksessa 
kerrottiin, että kaupungin kannalta paras ja nopein 
ratkaisu olisi Tammipääntielle tehtävät suojatie- 
nopeusrajoitusmerkintöjen maalaukset. Toteutus-
ajaksi kerrottiin niiden olevan syksyn ohjelmis-
tossa.

Ja nyt voidaan havaita, että maalaukset on jo 
tehty! Kannattaa olla aktiivinen – vaikuta sinä-
kin.
Kuntalaisaloite	 löytyy	 http://www.espoo.fi/Es-

poo tänään/Osallistu ja vaikuta/Kuntalaisaloite/
Eija Kyllästinen

Hanhet valloittivat Jupperin
Hanhien syysmuuttojen aikaan oli Juppe-
rissa vilskettä.

Parin viikon ajan hanhet kerääntyivät Juppe-
rin nurkille, järvelle ja Vantaan puolen pelloille. 
Pieniä hanhiparvia haahuili Jupperin yläpuolella 
edestakasin pohtien mihin pitäisi mennä. Erään 
perjantaiaamupäivän aikana kaikki päättivät yht-
aikaa lähteä etelään. Satuin olemaan juuri kuistilla 
siivoushommissa, ja katse kyllä taatusti kiinnittyi 
taivaalle omituisen vaakunnan herättämänä. Nuo 
aika suuret linnut lensivät matalla, juuri ja juuri 
puiden latvojen yläpuolella. Lintuja riitti taivaan 
reunasta reunaan aivan loputtomiin, ylitselento 
kesti monta minuttia, kun sadat ja taas sadat linnut 
vaihtoivat yhtaikaa paikkaa.

Seija Kotipalo
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Pitkäsuon yva-selostus 
valmistunut 

Espoon ympäristölautakunta ei ole huo-
lestunut tilanteesta, ja on antanut 20.9.07 
seuraavan lausunnon Uudenmaan ympä-
ristökeskukselle Vantaan Pitkäsuon maan-
täyttöalueen laajennusta koskevasta ym-
päristövaikutusten arviointiselostuksesta.

Ympäristölautakunta toteaa, että hankealue 
sijaitsee melko kaukana, noin 1,5 km päässä Es-
poon alueesta. Välillä on noin 1 km levyinen ha-
vumetsäalue suojavyöhykkeenä, joka muodostaa 
näkemäesteen ja vähentää myös melu- ja pölyvai-
kutuksia. Myöskään liikenteen vaikutukset eivät 
ulotu Espoon alueelle, koska kulkureitti hankealu-
eelle on Kehä III:lta Vantaan Petikosta.

Vesistövaikutukset sen sijaan ulottuvat Espoo-
seen, sillä vedet sekä vanhalta alueelta että laa-
jennusalueelta virtaavat Pitkäjärveen. Aiemmin 
täyttöalueelle on sijoitettu mm. kivihiilivoimalan 
rikinpoistojätettä ja lentotuhkaa, sekä seula-alit-

teena syntynyttä tiili- betoni- ja puujätettä. Vuo-
desta 2000 alkaen alueelle on tuotu vain puhdasta 
maa-ainesta.

Arviointiselostuksen mukaan laajennusalueen 
suotovedet kerätään rakennettavaan selkeytysal-
taaseen. Altaassa on sepelistä ja hiekasta raken-
nettu maasuodatin. Arviointiselostuksessa ehdo-
tetaan, että louhintatyön aikana selkeytysaltaasta 
tulisi ennen vesistöön johtamista mitata veden pH 
ja tarvittaessa säätää se hyväksyttävälle tasolle eli 
sen tulee olla alle 9. Lisäksi vedestä tulisi mää-
rittää kerran kuussa sameus, sähkönjohtavuus, 
kiintoaines, kemiallinen hapenkulutus CODCr, 
sulfaatti, kokonaistyppi, nitraattityppi, ammo-
niumtyppi sekä öljypitoisuus. Ympäristölauta-
kunta katsoo, että ehdotettu vesistötarkkailu tulee 
toteuttaa. Louhinnan päätyttyä tarkkailua tulee to-
teuttaa Uudenmaan ympäristökeskuksen aiemmin 
hyväksymän tarkkailuohjelman mukaan kolme 
kertaa vuodessa, huhti-, heinä-elo- sekä loka-mar-
raskuussa otettavin näyttein. 

Silve Sahlan

Sinun roskiksesi pohjalla näkyy tyhjennys-
päivänä vähän muovista pakkausmateri-
aalia ja muutama koirankakkapussi, mutta 
maksat tyhjennyksestä täyden hinnan. 
Samoin tekevät naapurit, jotka ovat puolet 
ajastaan mökillään, ja joilla sitä paitsi on 
iso koira, joka syö kaikki ruoantähteet.

Sinä siis lajittelet lasit, pahvit ja paperit, kom-
postoit biojätteet ja kuljetat tyhjät säilykepur-
kit muun metallijätteen mukana Sortti-asemalle. 
Odotat hetkeä, jolloin muovipakkauksia aletaan 
kerätä polttoaineeksi.

Nyt voit tehdä naapuriystävällisen ekoteon. Tee 
sopimus jäteastian yhteiskäytöstä. Pääkaupunki-

seudun yleiset jätehuoltomääräykset kertovat seu-
raavaa:

”20 § Yhteisen keräilyvälineen käyttö YTV:n 
järjestämässä jätteenkuljetuksessa. 

Vierekkäiset kiinteistöt voivat keskinäisen so-
pimuksen perusteella käyttää samoja keräysväli-
neitä. Yhteisen keräysvälineen käytöstä ja lasku-
tuksen järjestämisestä sekä siitä luopumisesta on 
ilmoitettava etukäteen kirjallisesti YTV:lle. YTV 
voi kieltää yhteisen keräysvälineen käytön esi-
merkiksi jätteiden määrän perusteella taikka käy-
tössä tai laskutuksessa ilmenneiden epäkohtien 
johdosta.”

Kaavake sopimuksen tekemiseen löytyy YTV:
n	nettisivuilta	www.ytv.fi	>jätehuolto	>kiinteistön	
jätehuolto	>asuinkiinteistöt	>jäteastioiden	yhteis-
käyttö.

Silve Sahlan

Oletko	eko-fiksu?
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Kadonnutta Jupperia

Monet jupperilaiset ovat haikeudella 
ajatelleet aikaa, jolloin Kerameija- nimi-
nen liike toimi Tammipääntielllä. Siellä 
oli tapahtumia ja aina ohi kulkiessa oli 
mukava poiketa tähän mielenkiintoiseen 
liikkeeseen, jossa oli paljon silmän iloa ja 
houkutuksia ostoksiin. Nyt liikettä ei enää 
ole ollut monet vuoteen. Useat jupperilai-
set ovat kyselleet, minne liike muutti, mitä 
tapahtui, mistä näitä kauniita esineitä 
voisi nyt käydä ostamassa..

Kerameijassa oli niin paljon kauniita tavaroita, 
ettei voinut olla ostamatta, vaikka näitä esineitä ei 
varsinaisesti tarvinnutkaan. Toki moni osti sieltä 
myös usein ihan tavallisia käyttötavaroita myös 
arkiseen käyttöön. Siellä oli jokaisen keittiöön ja 
myös juhlavampaan kattaukseen mitä ihanimpia 
astioita ja koriste-esineitä. Pihapiiri oli aina täyn-
nä kauniita ruukkuja, kaikenkokoisia ja näköisiä. 
Ei voinut kulkea ohi kurkistamatta Kerameijaan. 
Lisäksi asiakkaan vastaanotti aina niin iloinen ja 
ystävällinen liikkeenomistaja Eija Vesander. 

Näin Eija Vesander kertoo 
Kerameijasta.

Liike perustettiin vuonna 1972. Talo, johon 
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muutettiin, kiehtoi jo ulkonäöllään. Alakerrasta 
tehtiin liikehuoneisto, se oli alun perin ajateltu 
aviomiehelle työhuoneeksi, mutta kävi ilmi, et-
tei hän siinä viihtynytkään, joten siinä oli oiva 
paikka pienelle liikeyritykselle. Eijalla oli kau-
an ollut mielessä idea liikkeen perustamisesta ja 
häntä olivat aina kiehtoneet ranskalainen keittiö 
ja ranskalaiset astiat. Niin sitten lähdettiin ajele-
maan Ranskaan katselemaan astioita ja tehtaita. 
Näin kohdattiin Digoin de Pottery, joka valmis-
ti ruukkuja ja astioita. Innostuttiin ja perustet-
tiin osakeyhtiö. Alettiin miettiä nimeä liikkeelle 
ja ystävät keksivät: Kerameija. Sen jälkeen tuli 
esiin kysymys, mikä olisi kohderyhmä, jolle näitä 
tuotteita esiteltäisiin ja myytäisiin. Ensin oli tar-
koituksena ottaa valikoimiin vain käyttöastioita, 
mutta laajennettiinkin valikoimaa, siten että lahja-
tavarat sisältyivät myös siihen sekä myös kattauk-
seen tarvittavat astiat, esineet ja muuta tarvikkeet. 
Kohderyhminä olivat paitsi ensin yksityishenki-
löt, sitten myös ravintolat ja hotelliketjut.

Kaunis kattaus on monelle ensimmäinen asia, 
kun kutsuja järjestää. Se oli myös Eija Vesande-
rin sydäntä lähellä. ” Se on elämäntapa”, korostaa 
Eija. Kerameija oli ensimmäinen Suomessa, joka 
myi kransseja. Niitä tuli Espanjasta ja ne olivat 
pajusta ja oliivipuunoksista tehtyjä. Näin kului 
kaksi vuotta keskittyen paljolti kodin sisustukseen 
ja kranssien myyntiin.

Meksikosta tuotiin myös paljon lahjatavaroita 
ja kattaukseen tarvittavia esineitä. Pysyttiin ajan 
hengessä käymällä Frankfurtin ja muilla messuilla 
kaksi kertaa vuodessa. Posliinitehdas Pillivuyt´in 

Kerameijan talo
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Tee asumisviihtyisyyttä lisäävä teko

Liimaa lehden välissä oleva kakkatarra 
roskapönttöösi, ja auta koiranomistajaa 
hoitamaan velvollisuutensa.

Järjestyslain mukaan koiran omistajan tai halti-
jan on pidettävä huoli siitä, että koiran uloste ei jää 
ympäristöön hoidetulla alueella taajamassa. Omiin 
havaintoihini perustuen Jupperin alueella asuvat 
koirien ulkoiluttajat keräävät hyvinkin lainkuuli-
aisesti koiriensa jätökset muovipusseihin, jonka 
jälkeen ne heiluvat kädessä ilmeisesti kotiin asti 
päätyen siellä roskapönttöön.  Onneksi biohajoa-
vat muovipussit kestävät tämän rasituksen.

Nyt on tarjolla nopeampi tapa päästä kakkapus-
sista eroon. Jupperin omakotiyhdistys on teettänyt 
säänkestäviä kakkatarroja, jotka jaetaan omako-
tiyhdistyksen jäsenille tämän lehden välissä. Toi-
vomme teidän liimaavan tarran joko roskakatok-
senne tai roskapönttönne kylkeen siten, että se 
näkyy kadulle päin. Kakkatarran liimaamisella te 
annatte luvan koirien ulkoiluttajille laittaa koiran 
jätökset sisältävän muovipussin omaan roskapönt-
töönne.

Toivomme mahdollisimman monen tarran il-
mestyvän roskapönttöihin/-katoksiin ja vastaa-
vasti toivomme koirien ulkoiluttajien käyttävän 
tätä mahdollisuutta hyväkseen. Ehkäpä tämä lisää 

myös koirien jätösten keräämisaktiivisuutta. Ku-
kapa sitä kehtaisi jättää koiransa jätöksiä korjaa-
matta, jos näkösällä on kakkatarralla varustettu 
roskapönttö. 

Vähennä ympäristön jätekuormitusta ja lisää 
asumisviihtyisyyttä. Liimaa kakkatarra roska-
pönttöösi ja toimita koirasi jätökset tarralla varus-
tettuun roskapönttöön. 

Juha-Pekka Ripatti
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edustaja kävi Kerameijassa useita kertoja. Samoin 
kävi paljon toimittajia ja erilaisia ryhmiä tutustu-
massa liikkeeseen, joka oli myös usein eri työpaik-
kojen ja yhdistysten virkistysretkien kohteena.

Eija Vesander kutsui ruokatoimittajia ja tuote-
toimittajia katsomaan uusia tuotteita tai hän kävi 
niitä itse esittelemässä. Lehdistö ja media olivat 
aina kiinnostuneet siitä, mitä Kerameijassa tapah-
tui.

Kerameija oli Jupperin piristys, vierailukohde 
ja jokaiselle aina uusi esteettinen elämys liikkee-
seen sisään astuessa tai jo pihapiiriä huvimajoi-
neen ihaillessa.

Kerameija lopetettiin kuusi vuotta sitten. Yri-
tystä hoidettiin ja ylläpidettiin tunteella ja rakkau-
della. ”Se oli harrastukseni, työni ja elämäni sisäl-
tö, mutta nyt on aikaa muihin harrastuksiin ja voin 
viettää aikaa lastenlasteni kanssa”, sanoo Eija.

Lea Ala-Peijari Kuva Kerameijan pihasta
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JOY-lehden numerossa 4/1977 kerrottiin 
yhdistyksen tontin alkuperästä
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Römppäjäiset

Taas kerran vietettiin perinteisiä Römp-
päjäisiä. Nimi kuulostaa erikoiselta, joten 
mainittakoon, että juhlan tarkoitus on 
alun perin ollut olla sadonkorjuujuhla. Ja 
siihen aikaan Römppäjäisiä pidetäänkin.

Jupperilaisten Römppäjäiset näyttää olevat va-
kiintuneen joukon suosiossa. Tervetuloa kaikki 
uudet asukkaatkin mukaan! Siellä tutustuu muihin 
jupperilaisiin. Ilta on hauskaa, mukavaa vapaa-
muotoista yhdessäoloa tanssin ja ruokailun mer-
keissä. Muutama seuraleikkikin on aina mahtunut 
ohjelmaan.

Tänä vuonna orkesterina oli tanssiorkesteri ” 
Eki ja ikivireät”. Se oli kiinnostava kokoonpano 
harrastelijasoittajista ja ammattilaisista. Orkeste-
ri olikin kovasti yleisön mieleen ja tanssilattia oli 
täynnä yöhön myöhään. Pitopalvelu ”Monipalve-
lu Tuula Jääskeläinen Oy” kestitsi meitä hyvin en-
nen kuin orkesteri alkoi soittaa.

Ja seuraleikkien voittajat: Kolikon 
heittokilpailun voitti taas kerran Kiira 
Forsberg. ” Kuinka paljon omenoita mal-
jakossa” – kilpailun voitti Erkki Vesala. 

Jupperilaisia römppäjäisissä oli paikal-
la noin viisikymmentä.

Lea Ala-Peijari
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Juha ja Salla Matilainen 
Laaksolahden M-Market-
kauppiaina vuoden

Me jupperilaiset olemme onnekkaita, 
kun olemme saaneet hyvän palvelun 
kaupan ja näin ammattitaitoiset, ys-
tävälliset ja osaavat kauppiaat seu-
dullemme. Tässä kaupassa on mukava 
asioida ja kauppareissuista jää aina 
hyvä mieli. 

Vuosi on tullut täyteen M-market kaup-
piaina. Aikaisemmin olitte Spar-kauppiaita, 
4vuotta yhteensä kauppiaina tällä seudulla.

Mikä muuttui tullessanne M-
Market kauppiaiksi?

Juha Matilainen: Olemme voineet vapaam-
min valita tuotteemme ja tavaravalikoimam-
me kuin Spar-kauppiaina.

Asiakaskuntanne on kovasti 
lisääntynyt. Mistä tämä johtuu?

Juha Matilainen: Olemme tehneet pitkäjän-
teistä ja tavoitteellsita työtä ja pyrkineet siihen, 
että asiakas saa haluamansa tuotteen. Asiakkai-
den tyytyväisyys motivoi ja palkitsee meitä sekä 
auttaa yrittämään ja jaksamaan. Tärkeätä on, että 
asiakasta ja hänen toiveitaan kuunnellaan. Pidäm-
me huolen siitä, että asikas haluamansa tuotteen 
ja palvelun.

Jos asiakkaalla on toiveita, pyrimme ottamaan 
ne heti huomioon. Haluamme tehdä meidän asiak-
kaskuntamme näköisen liikkeen. Tilaamalle asia-
kas saa melkein mitä tahansa.

Päämäärämme on ollut kehittää kauppaa ja pal-
velua sekä lisätä tuotevalikoimaan. Onnemme on 
ollut, että meillä on ollut asiakkaita jotka ovat us-
koneet ja luottaneet meihin.

Saitte Hyvän Palvelun diplomin, 
jonka Suomen kuvalehti teille 
luovutti. Miten tämä sai alkunsa?

Juha Matilainen: Kodin kuvalehti halusi muis-
taa ihmisiä, joille asiakastyö on luontainen taito. 

Tämä lehti pyysi lukijoita kertomaan, kenelle he 
haluaisivat antaa diplomin erinomaisesta työstä. 
Näin se sitten tuli meidän kohdallemme.

Mitä voit kertoa asiakkaillesi 
jatkosuunnitelmista?

Juha Matilainen: Olemme löytäneet tukkuliik-
keen, josta saa ranskalaisia ja italialaisia tuotteita. 
Lisäksi parhaillaan uusitaan hdelmä–ja vihannes-
tuotteiden irtokalusteita. Myös irtoleivän myynti-
kalusteet uusitaan.

Haluamme olla juuri sellainen kotoisa kauppa 
keskellä kylää, jossa asiakas ja asiakkaiden toi-
veet otetaan huomioon.

Sunnuntaisinkin tuntuu, että siellä 
on melkeinpä tungosta. Mitä tähän 
sanoisit?

Juha Matilainen: Olemme pystyneet pitämään 
tuotevalikoimaa myös sunnuntaisin kohtuullisen 
korkeana.

Lea Ala-Peijari
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Espoon kunnallispolitiikan kiihkeä keskus-
telunaihe on tänä syksynä ollut Iirislahden 
rantaraitti.  Rantaraitin rakentamisessa 
päätettiin palata alkuperäiseen eli tekni-
sen lautakunnan esitykseen ja rakentaa 
raitti rantaan, paikkaan jonne se jo pari-
kymmentä vuotta sitten kaavoitettiin kulke-
maan.

Omalla rantaraitillamme Pitkäjärvenrantatiellä 
lenkkeillessäni Milja-koiramme kanssa, iloitsen 
rantamaiseman kauneudesta ja rauhasta, jonka 
vanha Kuninkaantie kulkijoilleen edelleen tarjoaa. 
Toivottavasti Pitkäjärven rantapuiston rakentamin-
en	ja	”surffirannan”	sekä	muidenkin	uimarantojen	
kunnostaminen etenee pikaisesti. Jupperi kuuluu 
niihin kaavoitettuihin ja tiivistyviin pientaloalue-
isiin, joihin uutta rakentamista Espoossa halutaan 
ohjata. Onneksi Jupperin kaavat ovat valmiit ja al-
ueemme on saatu säilytettyä omakotitalovaltaise-
na.  Käyttämätöntä rakennusoikeutta on kuitenkin 

vielä monella tontilla.  Asukasmäärän kasvun 
myötä myös Pitkäjärven harvojen vapaiden ranta-
alueiden virkistysarvo varmasti vain kasvaa.

Onneksi Laaksolahdentiellä ei ole tänä syksynä 
tarvinnut kulkea ”rantamaisemissa”.  Monta ker-
taa olen saanut huolestuneita soittoja vanhemm-
ilta, kun lasten koulutie on jäänyt tulvaveden alle. 
Vesirajan ylittäessä lapsen saappaanvarren, on 
pakko siirtyä ajoväylälle ja siellä autojen seassa 
kulkeminen on todella vaarallista, jopa aikuiselle. 
Ilokseni teknisen lautakunnan ensi vuoden bud-
jettiesitys sisältää rahat Laaksolahdentien kun-
nostuksen käynnistämiselle. Tavoitteena on tehdä 
kunnostussuunnitelma aluksi n. 350 metrin matka-
lle Laaksolahdentietä Pitkäjärventien puoleisesta 
päästä alkaen. Ensimmäisenä korjataan siis pa-
hiten tulviva tien kohta. Koko Laaksolahdentien, 
joka on pituudeltaan 2,4 km, kunnostus tehdään 
pieninä pätkinä tulevien vuosien aikana. Tämän 
hetken	kustannusarvio	kunnostukselle	on	6	M€	.

Sirpa Hertell
teknisen lautakunnan puheenjohtaja

Rantaraitilla

1B-luokan yleisurheilukisa

Maaliin saapumassa 1B-luokan Lotta Aalto
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Lauanataiaamuna syyskuun 22 päivä 
kokoontui melkein koko Jupperin koulun 
1B-luokka vanhempineen ja sisaruksineen 
Laaksolahden urheilukentälle. Tunnelma 
oli iloisen jännittynyt, olihan kyseessä ihan 
oikealla urheilukentällä järjestettävä yleis-
urheilukilpailu. Ykkösluokkalaiset sisa-
ruksineen juoksivat ja pomppivat kilpaa ja 
ihan muuten vain. Varsinaisina kilpailtavina 
lajeina oli 100m juoksu, pituushyppy sekä 
pallonheitto.

Pahimman sadekuuron yllättäessä siirryt-
tiin katoksen alle syömään höyryävän kuu-
maa jauhelihakeittoa, kahvia ja mehua. Ja ei 
muuta kuin takaisin kilpailemaan. Lopuksi 
vielä kaikki saivat karkkipalkinnon osal-
listumisestaan, sekä parhaimmat palkittiin 
ihan mitalein.

Seija Kotipalo
1B:läisen äiti
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Tanssi-innostus jatkuu

Joukko tanssi-intoisia jupperilaisia nautti 
neljänä lokakuun sunnuntai-iltana Jup-
perin koululla ensimmäistä kertaa Antti 
Sirkiän ja Annu Pennasen innostavasta 
opetuksesta. 

Ammattimaisin ottein, mutta vahvasti huumo-
rilla höystettynä, piirtyivät opettajien näyttämät 
askelkuviot parketille. Pareittain yritettiin sitten 
päästä rytmiin mukaan ja etsiä sitä valssia, tangoa, 
foksia, cha-cha-chaata ja vielä fuskuakin päälle.

Sen verran hauskaa oli ja muutamat käännök-
set jäivät harmittavan ”avoimiksi”, että yritämme 
saada järjestettyä muutamia tanssi-iltoja ihan vaan 
kyläläisten kesken. Pistetään parhaat tanssibändit 
soimaan ja otetaan ilo irti niin tutuista kuin vielä 
hakusessakin olevista askelista. Mitä enemmän 
väkeä saadaan kasaan, sitä hauskempaa kaikilla 
on. Pistetään oman kylän tanssit pystyyn talkoo-
voimin!

Jos olet halukas tulemaan tanssimaan jonain 

(todennäköisimmin sunnuntai-) iltana rentoon 
joukkoon, niin ilmoittaudu sähköpostilla minulle. 
Laitan sanan kiertämään, jos tanssisalin ovet au-
keavat!

ikuinen alkeiskurssilainen Leena Virtanen
virtaset@pp.inet.fi tai 040 591 8285
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Halloween-party 2.11.2007



-17-

H
al

lo
w

ee
n-

ku
va

t:O
tto

 P
uo

m
io

Jukova (Jupperin koulun vanhempainyhdistys) 
järjesti Jupperin koululla nyt jo neljättä kertaa Hal-
loween-juhlan. Ensimmäiset vuodet Halloween-
party haki paikkaansa, bileisiin tultiin vähän vain 
kuikuilemaan maisemia, mutta tänä vuonna ilman 
naamiaisasustetta juhlivien määrä oli enää pieni 
vähemmistö. Perjantai-iltana 2.11.2007 Jupperin 
koulun valloittivat mitä karseimmat kummajaiset 

ihanien pikkukeijujen kera, kuten kuvat kertovat.
Hyvin ovat jupperilaiset ottaneet tämän juhlan 

vastaan. Paikalla oli 460 vierasta, joista neljännes 
aikuisia. Meillä ei siis Jupperissa tungeta lapsia 
iltahoitoon bileisiin, vaan aikuiset lähtevät ihailta-
valla innolla mukaan itsekin.

Seija Kotipalo
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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

Juha ja Salla Matilainen 
09-595846

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

Kaipaako seinät uutta maalia?

Juhlat tulossa, ja kaaos kotona?

Tilaa avuksesi Kotipalon Koti-
apu hoitamaan suursiivoukset, 

ikkunanpesut, pienet remontit tai 
vaikka juhlien järjestelyt,

 mihin vain kotonasi 
voisit apua tarvitakaan.

Seija.kotipalo@luukku.com  
tai  040-5045934
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Perinteinen joulukuusien myynti
käynnistyy Jupperissa 8.-9.12.
osoitteessa: Riihiniityntie 21.

Myynti jatkuu torstaina 13.12.

Kaikille kuusenostajille testivoittaja

Cinco-joulukuusenjalka erikoishintaan!

Osalla tuotosta
tuemme taas
nuorisourheilua.
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 Yleistä 
Jupperin Omakotiyhdistys pyrkii toiminnallaan 

vaikuttamaan hyvän elinympäristön luomiseen 
alueen asukkaille.  Alueen viihtyisyys ja turval-
lisuus, riittävät palvelut ja asukkaiden yhteistoi-
minnan lisääminen ovat tavoitteina yhdistyksen 
53. toimintavuonna. 

Yhdistyksen toimintaa kehitetään asukkaiden 
toiveita kuunnellen. Yhdistys välittää päätöksen-
tekijöille alueen asukkaiden näkemyksiä alueen 
suunnittelusta ja kehittämisestä. Uusien asukkai-
den kotiutumista alueelle tuetaan mm. järjestämäl-
lä yhteisiä tapahtumia. Jäsenille tarjotaan liikunta- 
ja muita harrastusmahdollisuuksia. Perinnetietoa 
kerätään, tallennetaan ja julkaistaan. Yhteistyötä 
muiden yhdistysten kanssa jatketaan.

Tiedotustoiminta
Yhdistyksen tiedotuskanavina toimivat jäsen-

lehti	JOY,	kotisivut	osoitteessa	www.jupperi.fi	ja	
yhdistyksen ilmoitustaulut. Lehti ilmestyy nel-
jä kertaa vuodessa ja se jaetaan Jupperin alueen 
asukkaille ja keskeisille yhteistyökumppaneille. 
Lehden painos on 900 kpl. Kotisivuilla tiedotetaan 
ajankohtaisista asioista ja jaetaan tietoa yhdistyk-
sestä ja sen toiminnasta. Tiedottamiseen käytetään 
myös yhdistyksen viittä ilmoitustaulua, jotka si-
jaitsevat Tammenterhon pihassa, Rantaniityllä, 
Jupperinmetsän ja Riihiniityntien risteyksessä, 
Riihiniityntien ja Palomäenportin risteyksessä ja 
Laaksolahtitalon kohdalla Laaksolahdentiellä.

Ympäristöasiat
Seurataan alueen maankäyttöä, kaavoitusta ja 

suunnittelua. Otetaan kantaa ajankohtaisiin asioi-
hin, tarvittaessa yhdessä naapuriyhdistysten kans-
sa. Keskeisiä ympäristöasioita v. 2008 ovat ranta-
alueiden kehittäminen, liikenne ja tiestö.

Espoon kaupunki hyväksyi Jupperin rantapuis-
to ja Jupperin uimaranta -nimisten puistoalueiden 
yleissuunnitelmat vuonna 2007. Osallistutaan 
suunnitelmien toteuttamiseen yhteistyössä kau-
pungin ja alueen muiden yhdistysten ja toimijoi-
den kanssa. Neuvotellaan ja pyritään saamaan 
sopimus kaupungin kanssa venepaikkojen hallin-
noinnista, jotta veneiden säilytyspaikkojen käytet-
tävyys paranisi.

Ylläpidetään perinteistä Jupperin uimarantaa. 
Hiekkarinne kunnostetaan yhteistyössä Espoon 
kaupungin kanssa. 

Johtokunnan esitys Jupperin 
Omakotiyhdistys ry:n 
toimintasuunnitelmaksi 
vuodelle 2008
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Vuonna 2008 kunnostetaan uimarantaan viettävä rinne

”Ihmepiirustus”

P
iir

ro
s:

 V
ill

e 
V

äl
ia

ho
, e

si
A

/J
up

pe
rin

 k
ou

lu



-21-

Toimitaan yhteistyössä muiden asukasyhdistys-
ten ja alueneuvottelukunnan kanssa lentomelun 
vähentämiseksi Jupperin alueella. 

Pyritään vaikuttamaan tieverkoston kehittämi-
seen kaavoituksen mukaisesti. Seurataan ja ote-
taan kantaa Kehä II:n suunnitteluun tavoitteena 
tien mahdollisimman nopea rakentaminen. Kau-
pungin huomiota kiinnitetään alueen sorateiden 
kunnossapitoon ja parantamiseen.

Pitkäjärven tilan parantamiseksi tehdään yh-
teistyötä Vanhakartanon kalastuskunnan, Pitkäjär-
vitoimikunnan ja Pro Espoonjoki ry:n kanssa. 

Pyritään vaikuttamaan alueen liikuntapalvelui-
den kehittämiseen, mm. latu- ja polkuverkon pa-
rantamiseen.

Järjestetään alueen siivoustalkoot ja kotitalous-
romun keräys keväällä. Tiedotetaan YTV:n ongel-
majäte- ja kierrätysjätekeräyksistä. 

Alueen palvelut
Vaikutetaan alueen palveluiden säilymiseen ja 

kehittymiseen. Erityistä huomiota kiinnitetään 
koulu-, kirjasto- ja joukkoliikennepalveluiden ke-
hittämiseen alueella.  

Perinteiden vaaliminen
Jatketaan alueen perinnetietojen keräämistä ja 

taltiointia. Alueen nykytilasta kerätään tietoa mm. 
valokuvin. 

Virkistys- ja harrastustoiminta
Järjestetään eri-ikäisiä jupperilaisia kiinnosta-

via asukastapahtumia. Tapahtumat ovat osa Es-
poon 550-vuotisjuhlavuotta. Jatketaan yhteistyötä 
lähialueen asukas- ja muiden yhdistysten kanssa. 

Järjestetään mahdollisuuksien mukaan mm.  
perheiden yhteinen talvitapahtuma ja syystapah-
tuma, Römppäjäiset, retkiä ja siivoustalkoita. Tal-
vella järjestetään lentopalloa ja jumppaa Jupperin 
koululla, kesällä puistojumppa Jupperin kartanon 
nurmikolla. Ollaan mukana Jupperin kamarior-
kesterin konsertin järjestämisessä yhdessä Kanta-
Espoon seurakunnan kanssa.

Sukututkimuskerhon toimintaa Tammenterhos-
sa jatketaan. Muita kerhoja perustetaan, mikäli 
kiinnostuneita vetäjiä löytyy.

Tammenterho
Tammenterho on yhdistyksen toiminnan kes-

kuspaikka. Siellä järjestetään johtokunnan ja toi-
mikuntien kokoukset, ja kokoustilaa ovat käyt-
täneet myös muut alueella toimivat yhdistykset. 
Tammenterhon ylläpitoa jatketaan ja piha-aluetta 
hoidetaan ja lasten leikkipaikka kunnostetaan tal-
kootyönä. 

Talousarviossa on toiminnan painopistealueeksi 
määritetty vuodelle 2008 Jupperin perinteisen ui-
marannan parantaminen. Talousarviossa esitetään 
15.000 euron määrää uimarannan maisemoin-
tiin ja erityisesti rantapenkereen vahvistamiseen. 
Muilta osin talousarvioon tehdyt tarkistukset ovat 
luonteeltaan teknisiä. Yhdistyksen hallintokuluja 
kasvattaa aiempaan verrattuna lähinnä yhdistyk-
sen omistaman tontin kiinteistöveron kasvu. Es-
poon kaupungin yleisavustus arvioidaan olevaan 
nykyisellä tasolla.

Yhdistyksen toiminnan rahoitus pohjautuu pit-
käaikaisten sijoitusten tuottoon. Vuodelle 2008 
budjetoitu tuottojen kasvu johtuu uimarannan ke-
hittämistoimenpiteiden rahoittamisesta arvopape-
rien myynnistä saatavilla tuotoilla.

Yhdistyksen maksamiin palkkioihin ei ehdoteta 
muutoksia.

Tapani Vuopala

Johtokunnan esitys 
talousarvioksi

Hallinto ja talous
Yhdistyksen asioita hoitaa johtokunta apunaan 

taloustoimikunta ja muut johtokunnan asettamat 
toimikunnat. 

Yhdistyksen edustajat osallistuvat Espoon kau-
punginosayhdistysten liiton (EKYL), Suur-Lep-
pävaaran alueneuvottelukunnan, Pro Espoonjoki 
ry:n ja Pitkäjärvitoimikunnan työhön.  

Yhdistyksen taloutta hoidetaan erillisen talous-
arvion mukaan. Toimintaan haetaan Espoon kau-
pungilta yhdistysten käyttöön tarkoitettuja avus-
tusmäärärahoja. 

Johtokunta
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”Surullinen käärme ja iloinen lisko”
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Syyskokouksessa käsitellään seuraavat 
sääntöjen 7§ mukaiset asiat:

1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjan tarkastajaa sekä muut 
mahdolliset kokouksen toimihenkilöt

2. Todetaan kokouksen osanottajat ja heidän äänivaltaisuutensa
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Käsitellään johtokunnan esitys vuoden 2008 toimintasuunnitelmaksi.
5. Käsitellään johtokunnan esitys vuoden 2008 talousarvioksi, määrätään yhdistyksen 

sääntöjen 4 §:ssä mainittujen liittymis- ja jäsenmaksujen suuruus ja päätetään johtokunnan 
jäsenille ja tilintarkastajille maksettavasta palkkiosta ja korvauksista.

6. Valitaan johtokunnan puheenjohtaja vuodeksi 2008
7. Valitaan uudet johtokunnan jäsenet erovuoroisten tilalle ja täytetään muut mahdolliset 

vapaat johtokuntapaikat niiden jäljellä oleviksi toimikausiksi
8. Valitaan yksi - kaksi tilintarkastajaa ja heille yksi - kaksi varatilintarkastajaa
9. Muut asiat

Jäseneksi liittyminen
I Jäseneksi voi hakea maksamalla liittymis-

maksun yhdistyksen tilille Nordea 221318-
17979 (merkitse tiedotuskohtaan nimi, osoite, 
tontin nro mielellään myös puh.nro ja sähkö-
postiosoite)

II Johtokunta hyväksyy jäsenen normaalisti 
kokouksessaan

Jäsentyypit ja päätösvalta 
yhdistyksen kokouksissa, sekä 
maksut vuonna 2007

Kannattava jäsen
Jokainen luonnollinen tai juridinen (esim 

yritys tai yhdistys), joka hyväksyy yhdistyksen 
säännöt.
Jäsenmaksu	 50€/vuosi.	 Ei	 ääniä	 kevät-	 ja	

syyskokouksessa.

Henkilöjäsen
Jokainen Jupperin alueella asuva henkilö.
Liittymismaksu	10€.	Ei	ääniä	kevät-ja	syys-

kokouksessa.

Perhejäsen
Vasinaisen jäsenen Jupperin alueella asuva 

perheenjäsen.
Liittymismaksu	10€.	Ei	ääniä	kevät-ja	syys-

kokouksessa.

Varsinainen jäsen
Jokainen Jupperin alueen pienkiinteistön tai 

asuinhuoneiston osakkeitten omistaja.
Liittymismaksu	 20€.Ääniä	 kevät-ja	 syysko-

kouksessa:
- 1 ääni jokaisella varsinaisella jäsenellä.
- Varsinaisen jäsenen valtakirjalla voi äänes-

tää hänen perheeseensä kuuluva väh. 18 vuotias 
perhejäsen.

- Max. 3 ääntä per kiinteistö

Jupperin Omakotiyhdistys ry.
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JUPPERIN OMAKOTIYHDISTYS RY:N
SYYSKOKOUS JUPPERIN KOULULLA 29.11.2007

Jupperin Omakotiyhdistys ry:n sääntömääräinen syyskokous 
pidetään keskiviikkona 29.11.2007 klo 18.00 

Jupperin koulun ruokasalissa. 
Kokouksessa käsitellään sääntöjen 7§ mukaiset asiat.

Tilaisuudessa on kahvitarjoilu.

Tervetuloa!

Jupperin Omakotiyhdistys ry:n johtokunta

Jupperin Omakotiyhdistys ry.
Puheenjohtaja:
Eeva-Riitta Puomio, 
eeva-riitta.puomio@sci.fi   Peltorinteenkuja 1  050 531 9219
Johtokunta:
Juha-Pekka Ripatti(varapuheenjohtaja) 
juha-pekka.ripatti@luukku.com  Kaivoskuja 5 a as. 2  0400 463 941
Eija Kyllästinen(siht), 
villaek@kolumbus.fi    Kalliotie 1   040 747 3870
Asko Forsberg, 
asko.forsberg@hel.fi   Peltotie 8   050 559 1854
Kai Haapamäki, 
kai.haapamaki@saunalahti.fi  Kalliotie 17 A   854 3384
Juha Heikkinen,   
juha.heikkinen@neopoint.net  Kaivosmiehenkuja 3 B 040 841 8829
Juha Kallanranta, 
juha.kallanranta@kopiosto.fi    Tammipääntie 35 A  040 523 3212
Silve Sahlan, 
silve.sahlan@kolumbus.fi   Tammipäänpolku 5 A 854 7363 
Kimmo Sierimo, 
kimmo.sierimo@kolumbus.fi    Jupperinmetsä 16  050 412 6335
Risto Vehkamäki, 
risto.vehkamaki@finnair.com  Tammipääntie 6 a  040 555 0944
taloudenhoitaja
Tapani Vuopala, 
tvuopala@deloitte.com   Mäkikuja 3 A   852 3059, 040 532 2114

Olavi Laine, kunniapuheenjohtaja  Jäseniä 421 henkilöä
Artturi Winqvist, kunniajäsen  Kotisivu: http://www.jupperi.fi

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



Jupperin Omakotiyhdistys ry

Tapahtumakalenteri

Marraskuu
ma 12.11. Jumppa
ti 13.11. Lentopallo
ti 13.11. Johtokunnan kokous
ke 14.11. Sukututkimuskerho
ma 19.11. Jumppa
ti 20.11. Lentopallo
ke 21.11. Perinnetoimikunta
ma 26.11. Jumppa
ti 27.11. Lentopallo
ke 28.11. Sukututkimuskerho
to 29.11. Syyskokous (s.22)

Joulukuu
ma 3.12. Jumppa
ti 4.12.  Lentopallo
ke 5.12. Perinnetoimikunta
ma 10.12. Jumppa
ti 11.12. Lentopallo
ti 11.12. Johtokunnan kokous
ke 12.12. Sukututkimuskerho

Tammikuu
ma 7.1.  Jumppa 
ti 8.1.  Lentopallo
ti 8.1.  Johtokunnan kokous
ke 9.1.  Perinnetoimikunta
ma 14.1. Jumppa 
ti 15.1.  Lentopallo
ke 16.1. Sukututkimuskerho
ma 21.1. Jumppa 
ti 22.1.  Lentopallo
ke 23.1. Perinnetoimikunta
ma 28.1. Jumppa 
ti 23.1.  Lentopallo
ke 30.1. Sukututkimuskerho

Omakotiyhdistyksen järjestämät kerhot 
jatkavat taas yhdistyksen toimitilassa 
Tammenterhossa, Tammipääntie 33

Sukututkimuskerho aloittaa kevätkau-
den keskiviikkona 16.1. ja jatkuu aina 
parittomien viikkojen keskiviikkoina 
kello 19.

Tarkemmin Pirjo Mattila, 
puh. 09 855 5004

Perinnetoimikunta kokoontuu parillisten 
viikkojen keskiviikkoina kello 19.  

Tiedustelut Kai Haapamäki, 
puh. 09 8543384

Jupperin koululla toimivat kerhot:

Jumppa alkaa maanantaina 7.1. klo 
19.30 Jupperin koululla. Uudet jump-
paajat, tiedustelkaa vapaita paikkoja 
ryhmässä 

pirjo.kuusisto@luukku.com,
tai iltaisin puh. 040 515 576

Lentopallo Jupperin koulun voimiste-
lusalissa  tiistaisin  klo 20-21.30 Veinin 
omakotiyhdistyksen kanssa

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

Helmikuu
ma 4.2.  Jumppa
ti 5.2.  Lentopallo
ke 6.2.  Perinnetoimikunta
ma 11.2. Jumppa
ti 12.2.  Johtokunnan kokous
ti 13.2.  Lentopallo
ke 13.2. Sukututkimuskerho
ma 18.2. Jumppa

Muistathan syyskokouksen 29.11.2007  !


