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Jupperin Omakotiyhdistyksen

Puheenjohtajalta

”On hanget korkeat, nietokset, vaan joulu, joulu on meillä. On kylmät, 
paukkuvat pakkaset ja tuimat Pohjolan tuuloset, vaan joulu, joulu on meil-
lä.” Näin kuuluu Jean Sibeliuksen säveltämän perinteisen joululaulun en-
simmäinen säkeistö. Silloin kun Vilkku Joukahainen sanoitti tämän sävel-
män, Suomessa oli selvät neljä vuodenaikaa ja kylmät, lumiset talvet.  

Katson aina välillä ikkunasta ulos kirjoittaessani tätä pääkirjoitusta.  Nur-
mikko on vihreä, ulkona on kolme astetta lämmintä, sataa vettä ja köynnös-
hortensia avaa silmujaan. Perinteisestä talvesta ei ole tietoakaan, aivan kuin 
asuisi Englannissa. Minä kaipaan kunnon talvia.

Tämä on jo toinen perättäinen talvi, kun talven tuloa odottavat muutkin 
kuin urheiluvälinekauppiaat. Ulkoluistinradat ovat jäädyttämättä ja Pitkä-
järven jäällä ei voi luistella tai hiihtää kuin satunnaisesti jään heikkouden tai 
lumenpuutteen vuoksi. Pitkäjärven veden korkeus onkin vaihdellut paljon 
aiheuttaen ongelmia muun muassa veneiden talvisäilytykselle ja laitureiden 
kiinnipidolle. Kädessäsi olevan omakotiyhdistyksen jäsenlehden ensimmäi-
sen numeron työnimenä olikin ”tulva” ja lehdessä on sekä juttuja että kuvia 
tulvivasta Pitkäjärvestä. 

Jupperin Omakotiyhdistyksen syyskokous pidettiin Jupperin koululla 
torstaina 29. marraskuuta 2007. Perinteisesti syyskokouksen tärkeimmät 
asiat ovat seuraavan vuoden toimintasuunnitelman ja talousarvion hyväk-
syminen sekä puheenjohtajan ja johtokunnan jäsenten valinta erovuorois-
ten tilalle. Tässä yhteydessä haluankin lämpimästi kiittää puheenjohtaja 
Eeva-Riitta Puomiota, sihteeri Eija Kyllästistä sekä Juha Heikkistä ja Risto 
Vehkamäkeä käyttämästään vapaa-ajasta kaikkien jupperilaisten hyväksi. 
Vastaavasti haluan toivottaa tervetulleiksi johtokunnan uudet jäsenet Lea 
Ala-Peijarin, Urpo Kotipalon, Heikki Kulusjärven ja Juha Vepsäläisen mu-
kaan omakotiyhdistyksen toimintaan.

Uusi johtokunta on jo aktivoitunut ensimmäisessä kokouksessaan muun 
muassa päättämällä toimikuntien lukumääristä ja kokoonpanoista. Yhdis-
tyksellä on tänä vuonna viisi toimikuntaa; taloustoimikunta, tiedotus- ja 
perinnetoimikunta, kaava- ja ympäristötoimikunta, tapahtumatoimikunta ja 
rantatoimikunta.  Toimikuntien koollekutsujat ja kokoonpanot löytyvät tä-
män lehden lopusta.

Pakkasta ja lunta odottaen,
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Heikki Kulusjärvi 
Tutustuminen Jupperiin alkoi vuoden 1997 syk-

syllä, jolloin etsimme tonttia Espoon suunnalta. 
Tontti löytyi lopulta Vahverotien päästä (nykyi-
nen Vahveropolku) ja kaupat tehtiin joulukuussa.  
Tontti oli itse asiassa ensimmäinen, jota kävim-
me katsomassa. Lukuisat muut vaihtoehdot eivät 
vain vetäneet sille vertoja. Rakentaminen saatiin 
keväällä 1998 käyntiin ja perisuomalaiseen men-
taliteettiin kuuluen jouluksi piti päästä muutta-
maan uuteen kotiin. Muutto tehtiinkin aikataulun 
mukaisesti lumisissa tunnelmissa. Siihen aikaan 
etelässäkin oli lunta ja kunnon pakkanen. Arviot 
kodin valmistumisesta riippuvat hiukan siitä ke-
neltä kysytään, mutta joka tapauksessa reilusti 
seuraavan vuoden puolella. 

Asumme nyt kymmenettä vuotta Jupperis-
sa. Perheeseeni kuuluu yksi vaimo ja kaksi las-
ta, vaikkakin vaimoni jostain syystä laskee, että 
meillä on kolme lasta. Leipäni olen löytänyt oh-
jelmistoalalta jo muutaman vuosikymmenen ajan 
ja toimin tätä nykyä rakennusalaa palvelevan oh-
jelmistotalon vetäjänä. 

Jupperi on mielestäni upea paikka asua; täällä 
on vielä hiukan luontoa jäljellä ja koulut, päivä-
kodit sekä palvelut ovat lähellä. 

Toivotan kaikille Jupperilaisille hyvää alkanut-
ta vuotta.

Heikki Kulusjärvi

Juha Vepsäläinen
Olen jo vuonna 1962 Jupperiin muuttanut ja 

iältäni 51-vuotias. Nyt olen asettunut Jupperiin 
kolmatta ja toivoakseni viimeistä kertaa aloilleni 
uuteen omakotitaloon. Perheeseemme kuuluu vai-
mo Anne-Mari ja viisivuotias Onni-poika. Harras-
tuksiimme kuuluu mm. liikunta, erityisesti hiihto, 
kesällä pyöräily, purjehdus ja aloittelijamainen 
golf sekä tietenkin pihan ja puutarhan hoito. Olen 
tehnyt työurani perheyrityksessä Vepsäläinen Oy:
ssä taloushallinnon parissa. Parin vuoden takais-
ten yritysjärjestelyjen jälkeen toimin nykyisin lii-
kekiinteistöjen hallinnoinnin ja isännöinnin alalla, 
joka sopii mainiosti tämänhetkiseen elämäntilan-
teeseeni.

Juha Vepsäläinen

Uudet johtokunnan jäsenet 
esittäytyvät
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Lea Ala-Peijari
Olen asunut Jupperissa vähän yli kymmenen 

vuotta, mutta lapsena olin kesäisin täällä paljon, 
koska suvulla oli seudulla kesämökkejä. Näin ol-
len oli ”kotoista” muuttaa tutulle alueelle.

Omakotiyhdistyksen toiminnassa olen ollut 
lehtitoimikunnassa ja tapahtumatoimikunnassa 
mukana. On ollut mukavaa kirjoitella ”juttuja” 
ja seurata JOY- lehden tekemistä. Lehti informoi 
jupperilaisia kaikenlaisista ajankohtaisista asioista 
ja asukkaita kiinnostavista ja koskevista hankkeis-
ta. Lisäksi se tiedottaa, mitä tällä alueella tapahtuu 
ja pitää asukkaat ajan tasalla. Erityisesti henkilö-
haastattelut ovat olleet omaa aluettani.

 Tapahtumatoimikunnalla on tärkeä rooli elä-
vöittää yhteisöämme, tuottaa tapahtumia ja viih-
dykettä asukkaille. Mielestäni yhteisöllisyyden 
kehittäminen ja ylläpitäminen alueellamme on 
tärkeätä. Eri tilaisuuksissa voi tutustua paremmin 
naapureihin ja uusiin asukkaisiin. Suurin tapahtu-
ma tällä seudulla, missä olen itse ollut mukana, 
oli Jupperin Omakotiyhdistyksen 50-vuotisjuhlan 
järjestäminen, jonka vastuuhenkilönä olin.

Mitä yksityiselämään tulee, niin ammatilta-
ni olen kieltenopettaja. Meillä on yksi aikuinen 
tytär, joka asuu Valkeakoskella. Perheemme on 
harrastanut viime vuosina kovastikin yhdistystoi-

mintaa. Itse olen Laaksolahden kirjaston ystävät 
ry:n hallituksessa. Aikaisemmin olin monta vuot-
ta Iltakouluopettajien yhdistyksen hallituksessa. 
Mieheni Tapio oli Jupperin Omakotiyhdistyksen 
puheenjohtajana vuosina 2001- 2004 sekä Pro Es-
poonjoki ry:n puheenjohtaja vuosina 2001- 2006.

Lea Ala-Peijari

Urpo Kotipalo
Olen kohta 36-vuotias kuusihenkisen perheen 

pää. Muutimme perheeni kanssa Jupperiin viitisen 
vuotta sitten, ja asumme nyt jatkuvan remontin 
keskellä Willstedtin valinnan vanhaa kyläkaup-
paa.

Töissä olen eCraft Etimassa, ja alana Micro-
softin toiminnanohjausjärjestelmien asennus, 
jatkokehitys ja konsultointi, johon siirryin perin-
teikkään Ekströmin Koneliikkeen ATK-päällikön 
pestistä. JOY:n johtokunnan lisäksi muita luot-
tamustoimia minulla on esimerkiksi Karakallion 
koulun vanhempainyhdistyksen puheenjohtajuus 
(ja webmaster), sekä niin ikään Karakallion kou-
lun johtokunnan jäsenyys. Myös Jukovan webbi-
sivut ovat nyt minun hoidossani.

Omakotiyhdistyksen jäseneksi liityimme mel-
kein heti muutettuamme, ja ihastuimme välittö-
mästi myös kylän henkeen, olemme yrittäneet 
olla kaikissa mahdollisissa tapahtumissa mukana 
-talkoista römppäjäisiin. Toimelias vaimoni Seija 
alkoi taittaa myös yhdistyksen lehteä, joten olen 
saanut onnekseni seurata läheltä kylän tapahtu-
mia, ja olenpa jonkun jutun itsekin kirjoittanut.

Lapsista vanhin on jo Kuninkaantien lukiossa, 
ja nuorin ensimmäisellä luokalla Jupperin koulus-
sa. Jokaisella on myös sama harrastus, judo. Ju-
doseuran toiminnassakin koko perhe on yleensä 
mukana, kisojen ja harjoituksien vetämisessä sekä 
jäsenrekisterin pidossa.

Urpo Kotipalo
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Vanhat autoilijat yllättyvät

Joulukuussa 2007 Espoon Urheiluautoi-
lijat ry nimesi jupperilaiset Eila ja Seppo 
Räisäsen Vuoden UA:laisen arvonimellä. 
Samalla he saivat nimensä kaiverretuksi 
kiertopalkintoon, joka on vuodesta 1976 
lähtien kiertänyt Espoon UA:n jäsenistön 
keskuudessa ja muodostunut yhdistyksen 
himotuimmaksi palkinnoksi. Palkkio ei ta-
vallaan tullut yksinomaan Räisäsille vaan 
on sen saamisessa suuri panos jupperilai-
silla ja koko Espoon Pitkäjärven ympäris-
tön asukkailla.

Kuinka siis kaikki alkoi. 1950- luvulla alkoi 
autourheilu kiinnostaa yhä enemmän tavallista-
kin ihmistä. Autoliittoja oli useampiakin, mutta 
autourheilu oli niiden toiminnassa vain osa- alue 
ja joskus tuntui, että tärkeintä oli AKK:n tai AL:n 
pramea lätkä hienomerkkisen ajoneuvon maskissa 
ja kokardi autoilijalakissa.

Moottoripyöräilijöille oli perustettu kilpailuihin 
tähtääviä kerhoja ja toiminta oli vilkasta varsinkin 
maastoajojen puolella.

Ensimmäinen UA- yhdistys tavallaan koko 
Suomea kattavana nimellä ”Urheiluautoilijat ry” 
perustettiin Helsinkiin vuonna 1953 ja sen ala-
osastona Tampereelle 1956 Tampereen UA.

Yhdistykset itsenäistyivät muutaman vuoden 
kuluttua. Tapiolaan perustettiin UA vuonna 1964. 
Hesan UA:n lopetettua toimintansa muutama vuo-
si sitten on Tampereen yhdistys vanhin nyt toimin-
nassa oleva. 

Eila ja Seppo Räisänen liittyivät 1964 perus-
tettuun Espoon Moottorikerhoon, lähinnä sen 
autojaokseen ja ryhtyivät harrastamaan suunnis-
tus- ja tarkkuusajoja eli ST- ajoja ja liikennekil-
pailuja, mikä olikin erittäin opettavaa toimintaa. 
Nykyisinkin ihmetyttää eräitten liikennemerkkien 
asettelu ja tarkoitus ja ennen kaikkea tarkoituksen 
tulkinta. Esimerkkinä voi mainita, että Pitkäjär-
ventieltä Tammipääntielle käännyttäessä on py-
sähtymiskieltomerkki ja heti sen jälkeen hieman 
ristiriitaisesti linja-autopysäkki.

Mistä sitten tuli tartunta ryhtyä harrastamaan 
autourheilua? Räisäset ostivat ensimmäisen au-
tonsa Citroen DC:n, oikukkaan ranskattaren, 

maalarimestari Olavi Sartovuolta, joka oli ajanut 
autolla kilpaa rata-ajoja ja ralleja, ja pankkinam-
me käytimme PYP/Arabiaa, jonka johtaja Esko 
Väinölä oli Helsingin UA:n aktiivijäsen ja toimi 
kartanlukijana autokisoissa. Hän oli tehnyt jopa 
opaskirjasen ST- ajoista.

EMK:ssa Räisäset tutustuivat muun muassa 
Jupperissa Olavi ja Marjatta Laineen talossa asu-
vaan Aatos Avolaan, josta tuli myöhemmin Es-
poon kaupunginvaltuutettu ja Espoon Sotavete-
raanien pitkäaikainen puheenjohtaja.

Moottoripyöräilijöiden keskuudessa alkoi ilme-
tä kateutta, koska autourheilu sai yhä enemmän 
jalansijaa toiminnassa. Tosin autoiluporukka osal-
listui muuhunkin kuin autotoimintaan moottori-
pyöräkilpailujen asemamiehinä, järjestäjinä ja tu-
losten laskijoina. Eila Räisänen ja Marjatta Laine 
ovat laskeneet Päijänne- ajojen tuloksia, samoin 
kuin muiden merkittävien kilpailujen. Näissä toi-
missa pääsi näkemään toiminnan toista puolta. 
Moottoripyöräilijöiden keskuudessa, jotka olivat 
nuorta ja kunnianhimoista väkeä, vallitsi menesty-
neen kilpailijan ”pärstäkerroin”. Kilpailumenestys 
ei ratkaissut yksinomaan, vaan myös kuinka hyvin 
osasi puhua kavereille ja selittää. Alettiin harkita 
oman autourheiluseuran perustamista.

Tapiola ei tuohon aikaan tuntunut kerros- ja 
rivitaloineen siltä oikealta Espoolta, jossa asui 
aivan toisenlaista väkeä, pääasiallisesti omako-
titaloja rakentaneita ihmisiä. Tapiolan UA:kaan 
ei voinut näin ollen edustaa espoolaisia. Niinpä 
20.3.1967 kokoontui Lähderannan Seston baariin 
17 Lähderannassa, Viherlaaksossa, Laaksolahdes-
sa, Rastaalassa ja Jupperissa asuvaa henkilöä pe-
rustamaan Espooseen omaa autourheilujärjestöä 
Espoon UA – Esbo Sportbilister ry:tä. Perustajia 
olisi ollut enemmänkin, mutta he pysyivät pois-
sa perustamiskokouksesta, koska eivät halunneet 
ryhtyä Espoon Moottorikerhon hajottajiksi. 

Ensimmäiseksi UA:n puheenjohtajaksi valttiin 
Lähderannan isännöitsijätoimiston palveluksessa 
oleva Osmo Tommola, joka olikin erittäin tehokas 
ja aikaansaava toimihenkilö. Perustajien joukos-
sa oli muiden muassa Espoon apulaisnimismies 
Gösta Lönnberg ja neljä palomiestä, ilmeisesti 
Pitkäjärven VPK:n kasvatteja. Mukana oli myös 
Laaksolahdessa asuva Urpo Tamminen ja Pitkä-
järvenrannassa asuva Aimo Aaltonen, elokuvaaja 
Heimo Meriheinä Lähderannasta, sähköasenta-
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ja Keijo Nordgren Jupperista, kauppias Gunnar 
Granroth ja niin edelleen. Ensimmäinen vuosiko-
kous pidettiin kuukautta myöhemmin jälleen Läh-
derannassa ja tässä kokouksessa oli läsnä jo 30 jä-
sentä. Siitä lähti jäsenmäärä kasvamaan niin, että 
30.6.1968 jäseniä oli 110 henkilöä, joukossa muun 
muassa kilpa- ajaja Jyrki Järvilehdon isä Atte.

Vallesmanni Gösta Lönnberg oli mielestäni 
erittäin tärkeä UA:n jäsen. Hän hahmollaan he-
rätti luottamusta virkavaltaan ja vähensi epäilyjä 
poliisia kohtaan. Göstasta tulee mieleen, että kun 
Espooseen pohdittiin liikenteen kattonopeuksia ja 
aluerajoituksia, niin hän ehdotti Espoon alueel-
la 60 kilometrin rajoitusta tunnissa, mikä oli sen 
ajan kalustoon ja vaihteistolle sopivampi vauhti 
kuin voimaan tullut 50 km/h. Lönnbergin ehdo-
tuksen muistaen esitin Hirvensalmella Niemelän 
yksityisen tien tiekunnan kokouksessa, että korja-
tulle Niemelän tielle laitettaisiin 60 km:n rajoitus 
ja tämä hyväksyttiinkin, joten Gösta Lönnberg sai 

tavallaan patsaan Hirvensalmelle liikennekilven 
muodossa.

Jupperilaisia muistan olleen EUA:ssa alkuaikoi-
na mukana meidän lisäksemme Marjatta ja Olavi 
Laineen, Irja ja Jaska Lindforsin, jotka kaikki har-
rastimme ST- ajoja, Jorkka Laaksosen, jonka isällä 
oli Kulmaojatien varrella autojen maalausverstas 
ja joka ajoi jäärataa ja pikataipaleita, hänen ka-
verinsa autonkorjausalalla Juhani Tarvas, Martta 
Orenius, joka hämmensi puuroa UA:n ensimmäi-
sissä joulujuhlissa. Juhlien booli tehtiin osallistu-
jien mukanaan tuomista aineista ja aiheutti juhlien 
vetovastuussa olevalle Eila Räisäselle hirmuisen 
migreenin, vaikka hän myöhemmin sanoi tark-
kaan kiertäneensä koko juoman tuona iltana.

Muusta alkuajan toiminnasta mainittakoon jä-
sentenväliset ”pikikset” Espoon eri pikkuteillä, 
harjoitus ST- ajot, jäärata-ajot Pitkäjärvellä, joissa 
kerran allekirjoittanutkin voitti luokkansa toisen 
palkinnon ostettuaan Jorma Laaksosen 850 pitkää 
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nastaa sisältävät jääratarenkaat autonsa alle.
Siihen aikaan ST- ajajat käyttivät Hakkapeliit-

ta- talvirenkaita auton alla kesät, talvet. Jäära-
toja muutoin aurasi Jaakko Korpijaakko ja Nils 
Liljeström traktorien omistajina. Myös Keimo-
lan moottorirata oli tuolloin toiminnassa ja siellä 
EUA:laiset toimivat lukuisasti. Muun muassa Eila 
Räisänen vaihtoi siellä tilapäisesti sukupuoltaan 
toimimalla radan järjestysmiehenä

Vuonna 1963 ”Vauhdin Maailma” -lehti julkai-
si kartingauton eli ”mäkärän” piirustukset. Tämän 
jälkeen ruvettiin kotipajoissa tekemään kisa-au-
toja, jotka varustettiin kottikärryn pyörillä ja ruo-
honleikkurin moottoreilla. Ajointo pikkupojilla oli 
kova, vaikka kisoja pidettiin missä sattui, esimer-
kiksi pysäköintialueiden asfalteilla.

Ensimmäiset oikeat kartingradat rakennettiin 
1960 luvulla Mynämäelle, Turkuun ja Espoon 
Bemböleen. Espoon rataa pyöritti aluksi Motor-
mannens Helnykterhets förbund (MHF) -niminen 
yhdistys ja käytännössä Rolle Sarlin -niminen 
henkilö. Radan pohja oli vuokrattu Espoolta aina  
viideksi vuodeksi kerrallaan. Bembölen rata val-
mistui vuonna 1965 ja oli Suomen ensimmäinen 
asfaltoitu kartingrata. Vuonna 1967 Espoon UA 
tuli apuun radan pidossa ja otti ensin hoitaakseen 
rataa yhden päivän viikossa ja vuosien mittaan 
koko radan. Harrastus saikin vankan suosion ja 
Espoon UA on johtavia kasvattajaseuroja Suo-
messa. Tästä kertoo muun muassa F-1 kilpailuissa 
menestyneitten nimet, Keijo Rosberg, Jyrki Järvi-
lehto, Mika Häkkinen, Mika Salo, Kimi Räikkö-
nen, jotka kaikki Keke Rosbergia lukuun ottamat-
ta ovat Espoon Bembölen kasvatteja.

Keke on oululaisen autokauppiaan jälkeläinen, 
joka siirtyi varhaisella iällä Iisalmeen. Mutta Ke-
kekin on ajanut Bembölessä muun muassa Suo-

mi-Ruotsi maaottelussa 1967. Bembölen henki 
elää edelleen Espoossa 12- vuotiaan Aaro Vainion 
hahmossa, sillä hänellä on tänä vuonna edessään 
nuorimpana kilpailijana italialaisen Maranellon 
tehtaan kuljettajan haastava kansainvälinen kar-
tingkausi (www.aarovainio.com).

Muuten vuoden 1967 Suomi - Ruotsi maaot-
teluun allekirjoittanut käänsi Ruotsin kielestä 
kilpailusäännöt, täydentäen kohtuullisesti niiden 
puutteita tarpeellisin osin sillä seurauksella, että 
seuraavana vuonna ruotsalaiset halusivat kään-
tää ruotsiksi meidän sääntömme maaottelujensa 
perusteiksi. Maaottelun kierroslaskentatorni oli 
muuten miehitetty jupperilaisilla ja lipunmyyjänä 
toimi Eila Räisänen.

Ensimmäiseen varsinaiseen ST- kilpailuun Fors-
sassa ajettavaan ”Heinämiehen Lenkkiin” lähdim-
me niin sanottuna sekaparina. Olimme varmoja, 
että saamme sieltä muiston, koska kisojen viimei-
nen pari sai palkintona sirpit, mutta emme onnis-
tuneet, olimme viimeistä edellisiä. Tämän jälkeen 
ryhdyimmekin ajamaan nais- ja miesparina Eila 
oli Marjatta Laineen kuskina meidän autollamme 
ja minä Olavi Laineen kartturina heidän autollaan. 
Eila ja Marjatta onnistuivat jopa voittamaan erään 
Lohjan ajojen naissarjan.

Meidän perheen osalta varsinainen kilpailutoi-
minta loppui, kun työnantajamme rahoitti meille 
uuden auton, jolla piti myös kuljettaa asiakkaita 
ja ilmoitti, että sillä autolla ei sitten ajeta kisoja ja 
rypistetä korin helmoja. Osallistuimme kuitenkin 
vielä monen vuoden ajan eri kilpailujen tuloslas-
kentaan ja järjestämiseen jopa siitä määrin, että 
Espoon UA teki meistä kunniajäseniään toimittu-
aan kymmenen vuotta.

Seppo Räisänen

Kuvat Spoori-lehdestä
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Turuntie - Hämeenlinnanväylä

Yleissuunnitelman projektipäällikko Ari 
Puhakka esitteli Karakallion monitoimita-
lolla 15.1.2008 kartalta noin 12 kilometrin 
pituisen parannettavan ja rakennettavan 
tieosuuden, joka käsittää välin Turunväy-
lä- Hämeenlinnan väylä.

Tielle tulee kolme tunnelia, joista Karakallion 
tunneli on pisin, noin 1725 metriä. Nykyiselle 
Kehä II:lle rakennetaan toinen tunneli Hiidenkal-
lion kohdalle ja Sepänsolmun eritasonliittymää 
parannetaan. Meitä varmaankin kiinnostaa eniten 

niin sanottu ”Rastaalansolmu”, johon Karakal-
liontunneli purkautuu, ja joka sijoittuu Rastaalan 
pellolle. Rastaalantien ja Kuusinevantien riste-
ykseen tulee ympyrä, josta laskeudutaan solmun 
kautta Kehä  II:lle. Vihdintielle tulee iso ympy-
rä Sorttiaseman lähettyville ja Rajatorpantie su-
keltaa Vihdintien alta. Kehä II yleissuunnitelma 
valmistuu maalis-huhtikuussa 2008, jonka jälkeen 
se asetetaan nähtäville ja lähetetään lausunnoil-
le meidänkin arvioitavaksi. Noin vuonna 2015 
päästäisiin tietä rakentamaan. Karttoja ja selvitys-
tä löytyy netistä: www.tiehallinto.fi/keha2k

Kimmo Sierimo

Kehä II:n yleissuunnitelma
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Onko veneesi heitteillä?

Lämmin ja sateinen syksy nosti Pitkäjärven 
veden pintaa yli puolella metrillä marras-
kuussa. Osa ranta-alueelle talvisäilytyk-
seen jätetyistä soutuveneistä jäi veden alle 
ja jäätyi.

Espoon kaupunki omistaa Pitkäjärven itärannal-
la Pitkäjärvenranta- ja Rantatie-nimisten katujen 
risteyksessä maa-alueen, jota jupperilaiset kutsu-
vat  ”Surffirannaksi”. Alue on  asemakaavassa ni-
mellä ”Jupperin uimaranta” ja sen käyttötarkoitus 
on uimaranta-alue, jota saa myös käyttää soutu- ja 
pienveneiden venevalkamana. Tämän maa-alueen 
sisällä on myös pieni jupperilaisten yhteisomis-
tuksessa oleva maa-alue, ja sen rantaviivaan liit-
tyy myös vesijättömaata.
”Surffirannalla”  on  Pitkäjärvenranta-tieltä 

huoltoluiska Pitkäjärveen, jota pitkin veneet las-

ketaan järveen ja talvella mennään jäälle. Järvelle 
katsottaessa luiskan oikean puolen ranta-alueen 
metsiköstä on muodostunut ajan mittaan venei-
den säilytysalue. Tälläkin hetkellä siellä on noin 
30 venettä, joista enin osa kaupungin maa-alueella 
ja muutama yhteisomistuksessa olevalla alueella. 
Vastaavasti joitakin veneitä säilytetään myös vesi-
jättömaalla Rantatieltä tulevan ojan varressa. 

Veden korkeus vaihteli Pitkäjärvessä voimak-
kaasti marras-joulukuussa. Jupperilaisten varsi-
naisen uimarannan, Jupperinrannan, uimalaiturin 
kiinnityksiä jouduttiinkin tarkistamaan useaan 
otteeseen, ettei laituri lähtisi seilaamaan järvelle.  
Rannalla ollut kuivakäymäläkin jouduttiin sito-
maan ylemmäs rantaan, ettei siitä olisi tullut ve-
sivessaa.  ”Surffirannan”  veneiden  osalta  tilanne 
oli murheellisempi. Toistakymmentä venettä oli 
joulukuun alussa joko osittain tai kokonaan veden 
alla ja yhdessä vaiheessa ne myös jäivät jään alle.

Jupperin omakotiyhdistyksellä on ollut erillinen 
”rantatoimikunta”, joka on huolehtinut Jupperin-
rannan viihtyisyydestä sekä pyrkinyt myös orga-
nisoimaan veneiden säilytystä. Tässä tarkoituk-
sessa rantatoimikunta on yrittänyt pitää luetteloa 
veneiden omistajista, jotta heihin saataisiin tarvit-
taessa yhteys.

Kun olisimme marraskuussa halunneet ilmoit-
taa veneiden omistajille veneiden jäävän veden ja 
jään alle, yhteystietorekisterimme osoittautui var-
sin puutteelliseksi. Uusi ”rantatoimikunta” olisikin 
tyytyväinen, jos rannalla olevat veneet merkittäi-
siin jollakin tunnisteella ja omistajat ilmoittaisivat 
tunnisteen ja yhteystietonsa toimikunnalle. Ajan-
tasainen rekisteri mahdollistaisi nopean ilmoitta-
misen veneitä uhkaavista vaaroista.   

Jupperin Omakotiyhdistyksen tämän vuoden 
merkittävin taloudellinen panostus tullaan teke-
mään Jupperinrannan eli perinteisen uimarannan 
viihtyisyyden ja toimivuuden parantamiseksi. 
Omakotiyhdistys on tietysti kiinnostunut koko 
ranta-alueen kehittämisestä ja yhdistys esittikin 
joulukuussa 2007 Espoon kaupungille, että kau-
punki myöntäisi yhdistykselle hallinta- ja käyttö-
oikeuden ”Surffirantaan”. Tällainen oikeus antaisi 
Jupperin Omakotiyhdistys ry:lle mahdollisuuden 
valvoa alueen käyttöä sekä suorittaa sellaisia toi-
menpiteitä, jotka edistävät ja kehittävät ranta-alu-
een käyttöä puiston yleissuunnitelman mukaises-
ti.

Juha-Pekka RipattiSilve Sahlan vuoden 1944 kesätulvissa
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Ei ollut kiva näky Riihiniityntiellä jouluaattona, kun lahjapakkaukset oli jätetty maastoon välittämättä siitä, että 
pahvinkeräyskontti oli täynnä. Omakotiyhdistys ottaa yhteyttä kaupunkiin tyhjennysvälin tihentämiseksi.
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 Jos teillä on vene Pitkäjärven rannassa, käykää 
tarkistamassa veneenne talvisäilytys pikimmiten, ettei 
keväällä tule ikäviä yllätyksiä. Kuvien veneet olivat 
ajelehtineet Vantaan puoleiseen päähän.
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Olin kuullut, että Antti Hassinen harras-
taa jotakin aivan erikoista lajia. Minä en 
ainakaan koskaan ollut kuullut koko la-
jista. Ehkä teistäkään ei moni ole pereh-
tynyt tähän lajiin. Sain tilaisuuden mennä 
haastattelemaan Antti Hassista, joka on jo 
kolmannen polven jupperilainen ja kuulla 
hänen harrastuksestaan. Enää tätä peliä ei 
palata alkuperäisellä pelivälineellä, ihmis-
päällä, vaan käytetään pientä, umpikumis-
ta palloa.

Hänen urheiluharrastuksensa on nimeltään 
lacrosse. Sen nimi on suomeksi haavipallo. Tämä 
johtuu siitä, että sitä pelataan haavipäisellä mailal-
la, jolla palloa kuljetetaan, syötetään ja lauotaan. 
Alun perin sitä ovat pelanneet intiaaniheimot 
USA:ssa ja Kanadassa. Ranskalaiset lähetyssaar-
naajat olivat ensimmäisiä eurooppalaisia, jotka tu-
tustuivat peliin 1600-luvulla. Lacrosse nimi tulee 
ranskalaisilta, joiden mielestä intiaanien käyttä-
mät mailat muistuttivat piispan sauvaa eli ”cros-
sea”. Intiaaneille lacrossella oli myös uskonnolli-
nen merkitys.

Ehkä jotkut, jotka ovat esimerkiksi olleet vaih-
to-oppilaina Yhdysvalloissa, tai muuten oleskel-
leet siellä pitempään ovat tutustuneet tähän lajiin. 
Mikäli olette matkustelleet Kanadassa, on tämä 
laji ehkä tullut tutuksi. Se on nimittäin Kanadan 
kansallispeli. Kanadassa monet jääkiekkoilijat pe-
laavat lacrossea tai ovat ainakin joskus pelanneet. 
Yhdysvalloissa lacrosse on noussut yhdeksi suosi-
tuimmista yliopiston urheilulajeista. 

Antti, millainen laji lacrosse 
oikein on ja missä sitä pelataan 
Suomessa?

Lacrosse on vauhdikas joukkuepallopeli, jossa 
on elementtejä jääkiekosta, koripallosta ja ”jenk-
kifutiksesta”. Niissä on sama ideaa. Pelivälineenä 
toimii maila, jolla kuljetetaan ja heitetään umpiku-
mista palloa tarkoituksena tehdä maali vastustajan 
verkkoon. Suomessa sitä pelataan toistaiseksi lä-
hinnä pääkaupunkiseudulla.

Milloin aloit harrastaa?
Aloitin harrastuksen vuonna 2001, eli olen pe-

lannut lacrossea 6 vuotta. Niihin aikoihin sen pe-
laaminen aloitettiin Suomessa ja lajiliitto perustet-
tiin (www.lacrosse.fi).

Miten se oikein tuli Suomeen?
Suomeen tuli elokuva ”American Pie” vuonna 

1999. Siinä pelattiin lacrossea ja muutamat suo-
malaiset nuoret miehet (Antti Salomaa, Karo Nik-
kilä) näkivät elokuvan ja innostuivat tästä pelistä. 
Minä tutustuin lajiin Sport Expo- messuilla. Tämä 
laji ”kolahti” heti. Olin aikaisemmin harrastanut 
muita joukkuelajeja.

Miten paljon harrastajia on nyt 
Suomessa?

Vuonna 2007 miesten SM-sarjaan osallistui 7 
joukkuetta, tulevalla kaudella sarjaan osallistuu 
todennäköisesti jo 9 joukkuetta. Naiset pelaavat 
myös lacrossea. Tällä hetkellä Suomessa on pari 
naisten joukkuetta.

Jupperilaiset harrastavat
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Miten paljon lacrossea pelataan 
Euroopassa?

Peliä pelataan lähes kaikissa Euroopan maissa, 
eniten Brittein saarilla, Tsekeissä ja Saksassa.

Onko tämä kallis harrastus?
Perusvälineiden hankinta ei ole kallista, mutta 

eri asia on, jos haluaa joitakin ns. ”huippuvälinei-
tä”. Varusteet ovat samantapaiset kuin jääkiekos-
sa. Alkuun pärjää näillä varusteilla. Normaalisti 
tarvitaan maila, kypärä ja suojat.

Millaista harjoittelu on?
Talvella harjoituksia on kaksi kertaa viikossa, 

kesällä kolme kertaa viikossa. Omin päin treenaus-
ta on aika lailla, lähes päivittäin; pallon lyömistä, 
kestävyys- ja nopeusharjoitteluja. Nopeutta, voi-
maa ja ketteryyttä harjoittelen omin päin. Tähän 
lajiin on vähän vaikea saada kenttävuoroja ja ne 
ajoittuvat melko myöhäisiin ilta-aikoihin.

Mitä tapahtumia on 
tulevaisuudessa?

Lahdessa järjestetään tulevana kesänä elokuus-
sa Euroopan mestaruuskilpailut.

Mitä sanoisit, jos joku on 
kiinnostunut lacrossesta? 
Kannattaako alkaa harrastaa tätä ja 
missä iässä?

Kannattaa alkaa, jos on innostunut. Tervetuloa 
kokeilemaan! Ihan nuorille ei Suomessa vielä ole 
harjoitusmahdollisuuksia, mutta yläasteikäisenä 
voi jo aloitella. Se on vauhdikas peli, siinä on nopea 
tempo, taklatakin saa. Alkuperäisversioissaan se 
on ollut vähän väkivaltainenkin. Nykyäänkin saa 
ottaa kontaktia, tietyin rajoituksin vastustajaa saa 
jopa lyödä mailalla. Naisten peleissä kontakti on 
kielletty.

 Lea Ala-Peijari

Varokaa murtovarkaita!

Sunnuntai-iltana 20. tammikuuta noin kel-
lo 19.00 murtauduttiin Kaivoskuja 5 a:ssa 
olevan paritalon toiseen asuntoon. Asun-
toon oli päästy sisälle murtamalla auki 
talon takana oleva 33 cm leveä tuuletus-
ikkuna. Poliisin teknisessä tutkimuksessa 
paljastui, että tekijöinä oli kaksi henkilöä.

Asunnon omistajaa odotti sunnuntai-iltana ikä-
vä yllätys kotiin palatessa. Paritalon toiseen asun-
toon oli murtauduttu sillä aikaa kun omistaja oli 
syntymäpäivillä. Murto keskeytyi omistajan tu-
lessa kotiin kello 19.20. Tekijät, kaksi henkilöä, 
pakenivat takaoven kautta ”Kaipionmetsään”. 
Poliisikoiran avulla pystyttiin selvittämään mur-
tautujien tulosuunta, paikka, josta asuntoa oli vah-
dittu sekä pakosuunta. Keskeytyneestä murrosta 
huolimatta tekijät ehtivät saada saaliikseen muun 
muassa kannettavan tietokoneen sekä koruja.

Mikäli teillä on tietoa sunnuntai-iltana liik-
kuneista epämääräisistä henkilöistä tai autoista, 
mahdollisesti ulkomaalaisin rekisterikilvin Jup-
perissa, voisitteko ystävällisesti välittää tietonne 
Espoon poliisille.

Poliisi kertoi, että täällä ja lähialueella on ta-
pahtunut viime aikoina normaalia enemmän mur-
toja ja varkauksia. Poliisi kehottikin lukitsemaan 
kaikki ikkunat ja ovat huolellisesti sekä siirtämään 
kaikki arvotavarat lukittuihin tiloihin. Erityisesti 
poliisi painotti sitä, että ovelle tulevia kaupuste-
lijoita, ”vierasmaalaisia opiskelijoita”, ei saa mis-
sään nimessä päästää sisälle asuntoon, vaikka he 
olisivat  kuinka  flunssaisia,  nälkäisiä  tai  janoisia 
tahansa. On näyttöä siitä, että nämä henkilöt kar-
toittavat asuntojen arvoesineistöä. 

Noin kaksi viikkoa ennen murtoa tällainen hen-
kilö tuli viereiseen asuntoon sisälle ovesta soitta-
matta ovikelloa. Onneksi sisään tulija havaittiin 
sillä kertaa heti.

Juha-Pekka Ripatti



-14-

Espoon kaupungin Tekninen keskus jär-
jesti torstaina joulukuun 13. päivänä 2007 
asukastilaisuuden Kaivosmiehentien, Kai-
vosmiehenkujan ja Kaivoskujan varrella 
asuville henkilöille. Tilaisuudessa esitel-
tiin katusuunnitelmaluonnos näiden kol-
men kadun kehittämisestä. Varsinainen 
katusuunnitelmaehdotus tulee nähtäville 
helmi-maaliskuussa 2008, josta ilmoite-
taan asianosaisille erikseen kirjeitse. Ka-
tujen kunnostus toteutetaan mahdollisesti 
keväällä 2009.

Tekniseen keskukseen kokoontui torstaina 13. 
joulukuuta toistakymmentä Kaivosmiehentien, 
Kaivosmiehenkujan ja Kaivoskujan varrella asu-
vaa henkilöä kuulemaan Espoon kaupungin ja 
Pöyry Infra Oy:n edustajien esitystä katusuunni-
telmaluonnoksesta, joka on laadittu voimassa ole-
van asemakaavan mukaisesti.

Lyhyesti kerrottuna kaikkien kolmen kadun 
tieväylä levennetään viisimetriseksi ja kadun reu-
naan rakennetaan kevyen liikenteen väylä, joka 
on erotettu katukiveyksellä tieväylästä. Nykyiset 
katujen reunoissa olevat avo-ojat jäävät ainakin 
osittain tieväylän alle, joten avo-ojien tilalle ra-
kennetaan viemäröinti, joihin hulevedet ohjataan. 
Katujen kunnostuksen yhteydessä kadun pohja 
rakennetaan uusiksi noin metrin syvyydeltä ja sa-
malla korjataan kadun korkeuseroja. Kadut tullaan 

myös asfaltoimaan.
Kaivosmiehenkujan länsipäähän rakennetaan 

autojen kääntöpaikka, Kaivosmiehentien rakenta-
maton loppupää rakennettaan ylös kohti niin kut-
suttua ”Kaipionmetsää” ja siellä metsänä olevaa 
rakentamatonta YOS- tonttia. Autojen ajoyhteys 
Kaivosmiehentieltä Kaivoskujalle katkaistaan 
noin 40-60 metrin matkalta. Tilalle rakennetaan 
kolme metriä leveä pyörätien osa. Tämän takia 
Kaivoskujan länsipäähän pitää rakentaa myös au-
tojen kääntöpaikka.

Katusuunnitelmaluonnoksen esittelyn jälkeen 
käydyssä keskustelussa tuotiin esiin seuraavia 
seikkoja. Kiinteistöjen omistajat joutuvat liittä-
mään talojensa sadevesi- ja salaojajärjestelmät 
rakennettavaan viemärijärjestelmään, mikäli ve-
det on nykyisin ohjattu kadun avo-ojaan. Autojen 
ajoyhteyden katkaisu Kaivosmiehentien ja Kai-
voskujan välillä keskustelutti myös esimerkiksi 
hälytysajoneuvojen osalta ja lisäksi heräsi kysy-
mys, miten esimerkiksi lämmitysöljyä tuovat säi-
liöautot mahtuisivat kääntymään Kaivoskujalla. 
Paljon keskusteltiin myös siitä, onko tarpeellista 
rakentaa Kaivosmiehentien loppu ylös kohti ”Kai-
pionmetsää”. Alun perin tieyhteys on tarkoitettu 
kaavaan merkittyä YOS- tonttia varten, jonne ei 
kuitenkaan tällä hetkellä ole tiedossa sen enempää 
koulua kuin muutakaan rakennushanketta.

Jalankulkuyhteyttä Kaivosmiehentieltä metsään 
ovat jupperilailset toivoneet ja asiasta on yhdis-
tyksen toimesta kirjelmöity vuosien ajan.

Juha-Pekka Ripatti

Kotikadut rakentuvat 
Jupperissakin

LAAKSOLAHDEN KIRJASTON YSTÄVÄT RY:n 
SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN KEVÄTKOKOUS

Keskiviikkona 12.3.2008 klo 18.30 Laaksolahden kirjastossa os. Veininkatu 24.
Aluksi ennen varsinaisia kokousasioita lehtori Kari Pohjakallio kertoo Laaksolah-
den alueen historiasta.

Lämpimästi tervetuloa

Anna-Ester Liimatainen-Lamberg
puh.joht.
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Kartta on piirretty vuonna 2005 yhdistyksen julkaisua ”Jupperi mökistä omikotitaloiksi” varten.
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Kiertoliittymän kaava vahvistettu
Länsiväylässä 9.1.2008 ilmestynyt kuulu-
tus kertoi seuraavaa: Kaupunkisuunnitte-
lulautakunta hyväksyi 14.11.2007 Jupperi 
I asemakaavan muutoksen, joka käsittää 
osan katualuetta ja puistoalueen 60. kau-
punginosa (Laaksolahti), alue 140811.

Kyseessä on Pitkäjärventien ja Riihiniityntien- 
Tammipääntien risteyksessä sijaitseva alue, ja 
muutos mahdollistaa kiertoliittymän rakentami-
sen alueelle. Päätöksistä ei ole jätetty valituksia 
Helsingin hallinto-oikeuteen. Nyt jäämme odot-

tamaan katusuunnitelman valmistumista, ja sen 
jälkeen budjettirahoitusta hankkeeseen.

Risteys on muodostunut varsin vilkasliiken-
teiseksi sen jälkeen, kun KEHÄ II valmistui Tu-
runtielle saakka ja päättyi siihen, jolloin jatkava 
liikenne ohjautuu sieltä Pitkäjärventietä ja Riihi-
niityntietä myöten edelleen Vihdintien suuntaan.

Toivottavasti kiertoliittymän valmistuminen tuo 
parannusta niin autoilijoiden kuin jalankulkijoi-
denkin liikkumisen joustavuuteen ja turvallisuu-
teen.

Silve Sahlan

Katso myös JOY-lehti 3/06 s.16-17 ja 1/07 s.8

Omakotiyhdistyksen suurin ponnistuksin 
talkoilla 80– luvun alussa rakennetun pal-
lokentän päätyyn on kaupungin toimesta 
aloitettu rantapuistosuunnitelman mukai-
sen leikkipaikan rakentaminen ja samassa 
yhteydessä tullaan saneeraamaan pallo-
kenttää. 

Leikkipaikan rakentamisen johdosta pallokent-
tä pienentyy noin lentopallokentän verran. 

Jatkossa tulee siten selvittää lentopallokentän 
tarve. Mikäli tarvetta ilmaantuu voitaisiin verkon 
tolppajalustat upottaa pallokentän alueelle.

Ranta-alueen liikenteen järjestämiseksi asema-
kaavan mukaisesti on omakotiyhdistys tehnyt kau-
pungille aloitteen, että Rantatie rakennettaisiin pi-
kaisesti vahvistetun katusuunnitelman mukaisesti. 
Rantatien rakentamiseen kuuluu myös katusuun-
nitelmaan kuuluvien pallokentän viereisten pysä-
köintipaikkojen toteuttaminen. Rantatien rakenta-
misen jälkeen voidaan asemakaavan mukaisesti 
Pitkäjärvenrannan läpikulkuliikenne katkaista ja 
turvata uimarannalle pyöräilevien turvallisuus.

Omakotiyhdistyksen toimesta talkoilla aloitetun 
niin sanotun ”Kaipionmetsän” vanhan metsätien 
kunnostamiseksi nykyvaatimusten mukaiseksi ul-

koilutieksi tehdään kaupungin toimesta valmiik-
si.  Leveä ”baana” valmistuu lähipäivinä. Raitin 
runsas leveys johtunee rakentamiskaluston järey-
destä, koska mursketta tuovat kymppipyöräautot 
vaativat ison tilan liikkuakseen. Tulevaisuudessa 
luonto pehmentää maisemaa kasvattamalla raitin 
vierustaan pensaita.  

Raitilta Kaivosmiehentielle tuleva haara tullaan 
rakentamaan lähivuosina kadun rakentamisen yh-
teydessä.  Kaivosmiehentien katusuunnitelma val-
mistuu ensi keväänä. 

Tätä Rantamäenmetsän ulkoilutietä, joka alkaa 
Louhostieltä ja päättyy Pitkäjärvenrannan muun-
tamolle, ovat nykyään koiranomistajat käyttäneet 
runsaasti. Jatkossa toivotaan, että muutkin käveli-
jät löytäisivät hiljaisen metsätien. Alue sopisi mie-
lestäni myös hyvin koululaisten liikuntakohteeksi, 
kun keväällä vielä kunnostamme aluetta kiertävän 
luontopolun.  Olisi vielä toivomus, etteivät mopoi-
lijat eivätkä mönkijän käyttäjät liikkuisi alueella. 

Rantamäenmetsässä on myös aloitettu kaupun-
gin luonnonhoitoyksikön toimesta pahasti umpeen 
kasvaneen puuston hoitohakkuut.  Hakkuussa 
poistetaan pensasmaista alikasvustoa sekä laho-
puustoa. Toimenpiteellä saadaan metsään lisää va-
loisuutta ja jäljelle jäävälle puustolle lisätilaa.

Kai Haapamäki

Rantapuiston leikkipaikka 
ja Rantamäenmetsän 
(Kaipionmetsän) 
ulkoilutie rakenteilla
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Teknisen keskuksen teettämä suunnitelma Rantapuiston pelikentästä ja leikkialueesta
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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
       Pitkäjärventie 40
       02730 Espoo
       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.fi  
tai  040-5045934
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Asiantuntemusta ja kokemusta

Teemu Saarinen
KTM, LKV
GSM 040 510 8085

Pertti Saarinen
Metsätalous-
neuvos, LKV
GSM 040 501 0043

www.kuusisaariset.fi

Kari Vainikka
Metsäasiantuntija,
julkinen kaupanvahvistaja
GSM 050 324 1270

Metsäkiinteistöjen välitys- ja arviointipalvelut.

Riihiniityntie 21, Espoo

Yhteistyökumppaneita ja kannatusjäseniä
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Yhdistyksen syyskokouksen 
pöytäkirja 
Aika  29.11.2007 kello 18.30 – 20.00
Paikka Jupperin koulu

1 § Kokouksen avaus
Eeva-Riitta Puomio avasi kokouksen ja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi Jupperin Omakotiyhdistys ry:n vuoden 
2007 syyskokoukseen.

2 § Kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja pöytäkirjan tarkastajat/
ääntenlaskijat
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Tapio Ala-Peijari ja sihteeriksi valittiin Tapani Vuopala. Pöytäkirjan tarkas
tajiksi ja samalla ääntenlaskijoiksi valittiin Kai Haapamäki ja Pekka Puomio.

3 § Läsnäolijat
Kokouksessa oli läsnä 42 varsinaista jäsentä ja yksi (1) perhejäsen liitteen 1 mukaisesti.

4 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokouskutsu sääntömääräiseen syyskokoukseen oli merkitty yhdistyksen viralliselle ilmoitustaululle Tammen-
terhon piha-alueella 14.11.2007. Todettiin, että syyskokous oli kutsuttu koolle yhdistyksen sääntöjen 5 §:n 
mukaisesti ja kokous on laillinen ja päätösvaltainen.

5 § Toimintasuunnitelma vuodelle 2008
Yhdistyksen puheenjohtaja Eeva-Riitta Puomio esitteli kokoukselle johtokunnan esityksen vuodelle 2008 
laaditusta toimintasuunnitelmasta. Todettiin, että esitys toimintasuunnitelmaksi on julkaistu ennen kokousta 
JOY-lehdessä, mistä syystä kokoukselle esitettiin toimintasuunnitelman pääpiirteet noudattaen toimintasuunni-
telman otsikointia. Toimintasuunnitelman käsittelyn yhteydessä keskusteltiin seuraavista asiakokonaisuuksista:
* Veneiden säilyttämisestä Jupperin puoleisilla yhteisalueilla erityisesti surffirannan alueella
* Jupperinrannan uimarannan kunnostamishankkeesta
* Mahdollisen talviuintipaikan rakentamisen tilanteesta sekä siihen liittyvien valitusten käsittelystä
* Lentomelun vaikutuksista ja mahdollisuuksista vaikuttaa lentokoneiden laskeutumisreitteihin
* Joukkoliikenteen toimivuudesta erityisesti koskien linjan 24 reitin muuttamista siten, että bussi ajaisi nykyistä 
suorempaa reittiä vähintään kerran tunnissa Jupperista Leppävaaraan sekä vuorojen 248/315 samanaikaista 
lähtöajoista Helsingistä Jupperiin erityisesti iltaisin
* Rantakentällä aiemmin olleen lentopallokentän rakentamisesta uudelleen

Käydyn keskustelun lopputuloksena päätettiin hyväksyä toimintasuunnitelma (liite 2) vuodelle 2008 johtokun-
nan esittämässä muodossa. 

6 § Talousarvio, liittymis- ja jäsenmaksut sekä korvaukset johtokunnan 
jäsenille ja tilintarkastajille
Tapani Vuopala esitteli kokoukselle johtokunnan esityksen vuoden 2008 talousarvioksi (liite 3). Todettiin, että 
talousarvio noudattaa yhdistykselle hyväksytyn toimintasuunnitelman linjauksia. Merkittiin, että talousarvio 
sisältää 15.000 euroa käytettäväksi Jupperin uimarannan kunnostamiseen. Hyväksyttiin johtokunnan esitys 
vuoden 2008 talousarvioksi muutoksitta.

Liittymis- ja jäsenmaksut
Hyväksyttiin johtokunnan ehdotuksen mukaan liittymis- ja jäsenmaksut seuraavasti:
* Liittymismaksu, varsinainen jäsen    20 euroa
* Liittymismaksu, perhejäsen    10 euroa
* Liittymismaksu, henkilöjäsen    10 euroa
* Kannattava jäsen, luonnollinen ja juridinen henkilö  50 euroa
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Korvaukset johtokunnan jäsenille ja tilintarkastajille
Hyväksyttiin korvaukset johtokunnan jäsenille ja tilintarkastajalle seuraavasti:
* Puheenjohtajan vuosipalkkio    520 euroa
* Sihteerin vuosipalkkio     520 euroa
* Taloudenhoitajan vuosipalkkio    330 euroa
* Johtokunnan jäsenen kokouspalkkio   10 euroa/kokous

Päätettiin, että tilintarkastajien palkkio maksetaan kohtuullisen laskun mukaan.

7 § Puheenjohtajan valinta
Eeva-Riitta Puomio ilmoitti, ettei ole enää käytettävissä yhdistyksen puheenjohtajana. Samalla hän esitti, että 
yhdistyksen puheenjohtajaksi vuoden 2008 alusta lukien valittaisiin yhdistyksen johtokunnan nykyinen varapu-
heenjohtaja Juha-Pekka Ripatti. Kokous valitsi yksimielisesti Juha-Pekka Ripatin yhdistyksen puheenjohtajaksi 
vuodeksi 2008. Juha-Pekka Ripatti kiitti luottamuksesta.

8 § Johtokunnan vaali
Yhdistyksen sääntöjen mukaan erovuoroisia jäseniä ovat Juha Heikkinen, Eija Kyllästinen ja Risto Vehkamäki. 
Kaikki olivat ilmoittaneet, etteivät ole käytettävissä valittaessa johtokunnan jäseniä. Koska Juha-Pekka Ri-
patti valittiin yhdistyksen johtokunnan puheenjohtajaksi, tuli myös hänen tilalleen valita yksi uusi johtokunnan 
jäsen. Kokous päätti valita johtokuntaan nykyisten johtokunnan jäsenten lisäksi neljä (4) uutta jäsentä. Käydyn 
keskustelun lopputuloksena johto-kunnan vaaliin ehdotettiin seuraavat viisi (5) henkilöä: Lea Ala-Peijari, Urpo 
Kotipalo, Heikki Kulusjärvi, Pirjo Kuusisto ja Juha Vepsäläinen. Merkittiin, että Heikki Kulusjärvi oli ennakolta 
ilmoittanut, että on käytettävissä kahdeksi vuodeksi.

Hyväksyttiin äänestysmenettelyksi käytäntö, että äänioikeutettu jäsen äänestää korkeintaan neljää (4) eh-
dokasta ja vähiten ääniä saanut johtokunnan jäsen valitaan kahdeksi vuodeksi. Suoritetussa äänestyksessä 
annettiin kaikkiaan 118 ääntä jakaantuen seuraavasti:
Lea Ala-Peijari  27 ääntä
Urpo Kotipalo  27 ääntä
Heikki Kulusjärvi 23 ääntä
Juha Vepsäläinen 23 ääntä
Pirjo Kuusisto  18 ääntä
Yhteensä  118 ääntä

Vaalin tuloksen perusteella valittiin johtokunnan jäseniksi Lea Ala-Peijari, Urpo Kotipalo, Heikki Kulusjärvi ja 
Juha Vepsäläinen. Kokous päätti lisäksi, että vaalituloksen perusteella voitiin todeta, että Heikki Kulusjärvi 
toivomuksensa mukaisesti on valittu johtokunnan jäseneksi vuosiksi 2008-2009.

Merkittiin, että johtokunnan kokoonpano vuodelle 2008 on siten seuraava: Lea Ala-Peijari, Asko Forsberg, 
Kai Haapamäki, Juha Kallanranta, Urpo Kotipalo, Heikki Kulusjärvi, Juha-Pekka Ripatti, Silve Sahlan, Kimmo 
Sierimo ja Juha Vepsäläinen.

9 § Tilintarkastaja
Valittiin yhdistyksen tilintarkastajaksi uudelleen KHT Sinikka Alanen ja varatilintarkastajaksi Markku Rantalai-
nen.

10 § Kokouksen päättäminen
Kokouksen puheenjohtaja Tapio Ala-Peijari kiitti 
Eeva-Riitta Puomiota yhdistyksen hyväksi teh-
dystä työstä ja toivotti uudelle puheenjohtajalle 
Juha-Pekka Ripatille menestystä vaativassa 
tehtävässä.

Minä seison taloni vieressä
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Toimikunnat 2008

Toimikuntien kokoonkutsujana ja yhteys-
henkilönä toimii johtokunnan jäsen. Toimi-
kunnat, paitsi taloustoimikunta, voivat täy-
dentää itseään vuoden aikana halukkaiden 
jäsenten ilmaannuttua. Perinne ja tiedotus 
on nyt yhdistetty samaan toimikuntaan.

Taloustoimikunta 
(sääntöjen mukaisesti edellisen johtokunnan valit-
sema)
Kokoonkutsuja:
Juha-Pekka Ripatti (0400 463 941) 
Tapio Ala-Peijari, Juha Kallanranta, Eeva-Riitta 
Puomio, Juha Vepsäläinen ja taloudenhoitaja Ta-
pani Vuopala.

Tiedotus- ja perinnetoimikunta
Kokoonkutsuja:
Silve Sahlan (050 344 5927)
Lea Ala-Peijari, Kai Haapamäki, Seija Kotipalo, 
Lauri Määttänen, Eeva-Riitta Puomio, Juha-Pekka 
Ripatti, Seppo Räisänen, Kimmo Sierimo, Urpo 
Kotipalo (web-sivut)

Kaava- ja ympäristötoimikunta 
Kokoonkutsuja: 
Silve Sahlan (050 344 5927)
Kai Haapamäki, Sirpa Hertell, Risto Jokinen, 
Heikki Kulusjärvi, Eija Kyllästinen, Eeva-Riitta 
Puomio, Kimmo Sierimo

Tapahtumatoimikunta
Kokoonkutsuja:
Asko Forsberg (050 559 1854)
Marjut Aho, Lea Ala-Peijari, Kiira Forsberg, Pirjo 
Kolari, Pirjo Kuusisto, Erkki Kyllästinen, Tuula 
Mäkelä, Kalevi Mönkkönen, Eeva-Riitta Puomio, 
Juhani Rasilainen, Leena Virtanen.

Rantatoimikunta
Kokoonkutsuja:
Juha-Pekka Ripatti (0400 463 941) 
Kai Haapamäki, Juha Kallanranta, Erkki Kyllästi-
nen, Markku Rantalainen, Kimmo Sierimo, Juha 
Vepsäläinen

Tärkeä kurssi!
Järjestyksenvalvojan peruskurssi
Kurssipäivät ja ajat: 
ti 4.3. klo 17-21 to 6.3. klo 17-21 la 8.3. klo 9-17 su 9.3. klo 9-17
ti 11.3. klo 17-21 to 13.3. klo 17-21 loppukoe
   
Paikka:  Kotiseututalo Parkvilla, os, Parkvillanpolku 4, 02600 Espoo
Kesto:   32 h, sis.mm. 6h voimankäyttöharjoitus –osion sekä loppukokeen. 
Kouluttaja:  Juhani Hätönen, Suomen itsepuolustuskoulutus ky.
Hinta:    100€ / hlö, sis. koulutuksen sekä aamu- ja iltapäiväkahvit. 
Ilmoittautumiset: järjestösihteeri Tiina Hiltunen, tiina.hiltunen@ekyl.fi tai puh. 045 121 5581
Järjestyksenvalvojan kortin saa 18 vuotta täyttänyt henkilö, joka on suorittanut kurssin loppu-
kokeen. Koe pidetään viimeisellä kerralla 13.3.2007.

Jupperin Omakotiyhdistys maksaa 
suoritetun kurssin hinnan jäsenilleen ja perhejäsenilleen. 
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Jupperin Omakotiyhdistys ry.
Puheenjohtaja:
Juha-Pekka Ripatti 
juha-pekka@jpripatti.net   Kaivoskuja 5 A 2  0400 463 941
Johtokunta:
Lea Ala-Peijari (sihteeri)   
lea.ala-peijari@kolumbus.fi  Kaivosmiehenkuja 6  B 050 512 4435
Asko Forsberg
asko.forsberg@hel.fi   Peltotie 8   050 559 1854
Kai Haapamäki 
kai.haapamaki@saunalahti.fi  Kalliotie 17 A   854 3384
Juha Kallanranta
juha.kallanranta@kopiosto.fi    Tammipääntie 35 A  040 523 3212
Urpo Kotipalo    
urpo.kotipalo1@saunalahti.fi  Peltotie 2   040 503 6067
Heikki Kulusjärvi
heikki.kulusjarvi@solibri.com  Vahveropolku 7
Silve Sahlan
silve.sahlan@kolumbus.fi   Tammipäänpolku 5 A 854 7363 
Kimmo Sierimo
kimmo.sierimo@kolumbus.fi    Jupperinmetsä 16  050 412 6335
Juha Vepsäläinen    
juha.vepsalainen@vepsalainen.com Peltotie 7 B 1   0500 451 902
Taloudenhoitaja
Tapani Vuopala
tvuopala@deloitte.com   Mäkikuja 3 A   852 3059, 040 532 2114
Olavi Laine, kunniapuheenjohtaja  
Artturi Winqvist, kunniajäsen  
Jäseniä 421 henkilöä
Kotisivu: http://www.jupperi.fi

Yhdistyksen toimitila Tammenterho on jäsenistön käytettävissä. 
Tiedustelut Urpo Kotipalo: urpo.kotipalo1@saunalahti.fi, 040 503 6067

Jupperin kamariorkesterin 
perinteinen kesäkonsertti 
pidetään taas 4.6.2008 
Laaksolahtitalolla.

Jupperin koulun vanhempainyhdistys 
järjestää kierrätysaiheisen 

vanhempainkahvilan Jupperin koulun 
ruokasalissa  

keskiviikkona 12.3.2008 klo 17:30
Tervetuloa kaikki ympäristöstä ja 

kierrätyksestä kiinnostuneet
Jukova ry.



Jupperin Omakotiyhdistys ry

Tapahtumakalenteri

Helmikuu
ma 4.2.  Jumppa
ti 5.2.  Lentopallo
ke 6.2.  Tiedotus- ja perinnetoimikunta
ma 11.2. Jumppa
ti 12.2.  Johtokunnan kokous
ti 13.2.  Lentopallo
ke 13.2. Sukututkimuskerho
ma 18.2. Jumppa
ti 19.2.  Lentopallo
ke 20.2. Tiedotus- ja perinnetoimikunta
ma 25.2. Jumppa
ti 26.2.  Lentopallo
ke 27.2. Sukututkimuskerho

Maaliskuu
ma 3.3.  Jumppa 
ti 4.3.  Lentopallo
ke 5.3.  Tiedotus- ja perinnetoimikunta
ma 10.3. Jumppa 
ti 11.3.  Johtokunnan kokous
ti 11.3.  Lentopallo
ke 12.3. Sukututkimuskerho 
ma 17.3. Jumppa 
ti 18.3.  Lentopallo
ke 19.3. Tiedotus- ja perinnetoimikunta
ti 25.3.  Lentopallo
ke 26.3. Sukututkimuskerho
ma 31.3. Jumppa 

Huhtikuu
ti 1.4.  Lentopallo
ke 2.4.  Tiedotus- ja perinnetoimikunta
ma 7.4.  Jumppa 
ti 8.4.  Johtokunnan kokous
ti 8.4.  Lentopallo
ke 9.4.  Sukututkimuskerho 
ma 14.4. Jumppa 
ti 15.4.  Lentopallo
ke 16.4. Tiedotus- ja perinnetoimikunta
ma 21.4. Jumppa 

Omakotiyhdistyksen järjestämät kerhot 
jatkavat taas yhdistyksen toimitilassa 
Tammenterhossa, Tammipääntie 33

Sukututkimuskerho jatkuu aina paritto-
mien viikkojen keskiviikkoina kello 19.

Tarkemmin Pirjo Mattila, 
puh. 09 855 5004

Tiedotus- ja perinnetoimikunta kokoon-
tuu parillisten viikkojen keskiviikkoina 
kello 19.  

Tiedustelut Silve Sahlan,
puh 050 344 5927

Jupperin koululla toimivat kerhot:

Jumppa maanantaisin klo 19.30 Juppe-
rin koululla. Uudet jumppaajat, tiedus-
telkaa 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

ti 22.4.  Lentopallo
ke 23.4. Sukututkimuskerho
to 24.4. Yhdistyksen kevätkokous
ma 28.4. Jumppa 
ti 29.4.  Lentopallo
ke 30.4. Tiedotus- ja perinnetoimikunta

Kesäkuu
ke 4.6.  
Jupperin kamariorkesterin konsertti


