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Jupperin Omakotiyhdistyksen

Puheenjohtajalta

Puheenjohtaja Eeva-Riitta Puomio käsitteli  JOY-lehdessä 2/2007 tällä 
palstalla perinteistä printtimediaa ja sähköistä tiedonvälitystä. Kirjoituksen 
aiheena oli juhlistaa 30 vuotta täyttänyttä Jupperin Omakotiyhdistyksen jä-
senlehteä ja korostaa sitä, että sähköisen tiedonvälityksen lisääntymisestä 
ja kehittymisestä huolimatta perinteisellä lehdellä on vielä tärkeä osansa 
yhdistyksen toiminnassa ja tiedonvälityksessä.

Maaliskuussa 2008 Suomen Lehtiyhtymä lähestyi Espoon Kaupungin-
osayhdistysten Liiton (EKYL) kautta kaikkia espoolaisia asukasyhdistyk-
siä. Lehtiyhtymä (joka julkaisee muun muassa Vantaan Sanomia ja Länsi-
väylää) etsi yhteistyökumppaneita luomaan vahvaa paikallista nettisaittia.

Paikallissaitin tarkoituksena on palvella ihmisiä löytämään paikallisuu-
tisia, paikallisurheilua ja -kulttuuria, palveluja, yritystietoja, keskusteluja, 
blogeja ja paljon muuta. Saitti tarjoaisi myös paikallisille asukkaille, asian-
tuntijoille, yhdistyksille ja järjestöille mahdollisuuden sekä työkaluja oman 
sisällön jakamiseksi ilmaiseksi mediassa, joka tavoittaisi kaikki paikalliset 
ihmiset. Lehtiyhtymän esityksen mukaan paikallissaitti avataan 2.6.2008.

Joku on joskus todennut, ettei ole olemassa ilmaisia lounaita. Vastineeksi 
kaikesta edellisestä Lehtiyhtymä odottaa mukaan lähteviltä yhteistyökump-
paneilta muun muassa vahvaa sitoutumista tuottaa uutisia ja päivittää sivus-
toa. Tällainen sitoutuminen on monissa asukasyhdistyksissä mahdotonta, 
koska kaikki toiminta tapahtuu pääasiassa talkoovoimin. Jupperin Omako-
tiyhdistyksen johtokunta on käsitellyt ja hylännyt Suomen Lehtiyhtymän 
esityksen. Saamieni tietojen mukaan ilmeisesti muutkin Espoon asukasyh-
distykset ovat tehneet vastaavanlaisen päätöksen.

Tehty päätös ei tarkoita sitä, etteikö Omakotiyhdistys olisi kiinnostunut 
sähköisestä tiedonvälityksestä, päinvastoin.  Omakotiyhdistyksen tiedotus- 
ja perinnetoimikunta suunnittelee ja kehittää omakotiyhdistyksen kotisivu-
ja, jotta ne palvelisivat jäsenistöä helposti ja tehokkaasti.
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Katusuunnittelua Jupperissa

Espoon kaupungin tekninen keskus on kon-
sulttityönä laatimassa katusuunnitelmia 
seuraavista kaduista: Kaivostie – Kaivos-
mäki – Kalliotie – Kumparekuja - Kulma-
polku

Katusuunnitelmaluonnoksia esiteltiin 13.3.2008 
Espoon kaupungin teknisessä keskuksessa. Suun-
nitelmiin oli tutustumassa kiitettävän suuri joukko 
korttelimme asukkaista. Ajankohta esitellä suun-
nitelmat luonnoksina on mielestäni hyvä, sillä nyt 
meillä oli mahdollisuus esittää kommentteja en-
nen suunnitelmien lopullista valmistumista. Aika 
näyttää, miten meidän mielipiteitämme on otettu 
huomioon.

Positiivista suunnitelmissa oli se, että ajoradan 
sijainti ja korkeustaso noudattivat hyvin nykyis-
tä tilannetta. Tarvetta suuriin maaleikkauksiin ja 
täyttöihin ei ole. Sen sijaan katujen reunakaisto-
jen suhteen vallitsi käsitys, että kaikki katualueil-

la olevat puut ja pensaan hävitetään, korvataan ja 
tarvittaessa uudelleen istutetaan. Mielestäni suun-
nittelijan tulisi tutustua paremmin suunnittelukoh-
teeseen ja samalla arvioida paremmin kasvillisuu-
den säilyttämismahdollisuudet. Vanha totuushan 
on: Ison puun kaatamiseen tarvitaan aikaa alle 5 
minuuttia, mutta kasvattamiseen jopa 50 vuotta. 
Komeat hyväkuntoiset puut ovat säilyttämisen 
arvoisia etenkin, kun niiden määrä rakentamisen 
vaikutuksesta on huolestuttavasti vähentynyt.

Pysäköinnistä käytiin vilkas keskustelu. Kau-
pungin ajatus alueellisesta pysäköinnistä tyrmät-
tiin yksimielisesti. Sen seurauksena menettäisim-
me meille tarpeelliset vieraspysäköintipaikat. Yli 
30 vuoden kokemuksella voin vakuuttaa, että vie-
raidemme autot katujen varsilla eivät ole vaikeut-
taneet liikkumistamme. Toivottavasti tämä hyvä 
pysäköintikulttuuri säilyy tulevaisuudessakin nyt, 
kun lähes kaikki korttelimme talot ovat asutettu. 
Tämä on hyvä muistaa myös naapurisovun kan-
nalta.

Tarkoituksemme on kartoittaa mieluummin 
jokaisen tontin asukkaiden kanssa kadunvarsi-
pysäköintiin sopivat paikat, katualueella olevien 
puiden ja pensaiden kohtalo ja reunakaistan sovit-
taminen tontin korkeustasoihin.

Paikallistuntemuksella laadittu suunnitelmam-
me toimitetaan teknisen keskuksen yhdyshen-
kilölle Vesa Raimesalolle. Minusta tämä on sitä 
vuorovaikutteista suunnittelua parhaimmillaan. 
edellyttäen, että esityksemme otetaan asiallisesti 
huomioon. 

Pekka Perttula
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Pitkäjärven rannan 
virkistyskäyttöön parannusta

Rantapuisto valmistuu, Rantatien rakenta-
minen alkamassa ensi vuonna ja ”Surffi-
rannan” suunnitelu jatkuu.

Valtuustossa päätetään suurista linjauksista, ku-
ten metrosta ja yleiskaavasta, joilla on vuosikym-
menien vaikutukset kaikkien espoolaisten ja koko 
pääkaupunkiseudun arkeen. Samaan aikaan lauta-
kuntatasolla tehdään ”kylätason” päätöksiä. Jup-
perilaisten kannalta kauan odotettuja hankkeita on 
käynnistynyt tai käynnistymässä. Alankokuja saa-
tiin viime vuonna lähes valmiiksi, Pitkäjärventien 
kiertoliittymän rakentaminen alkaa ensi vuonna ja 
Pitkäjärven rantapuiston jo tänä vuonna. 

Koko Jupperissa vietetyn elämäni ajan eli vuo-
desta 1971 alkaen, on tämä ns. ”surffiranta” kai-
vannut kohennusta. Nyt peli- ja luistelukentän ja 
puiston rakentaminen pääsee käyntiin ja rannan-
kin osalta suunnitelmat on jo tehty. Tavoitteena 
on saada rantaan niin kesäuinti- kuin avantouin-
tipaikkakin ja myös asialliset paikat soutuveneil-
le. Pitkäjärvenrantaa myötäilevän tien on kaavan 
mukaan tarkoitus palvella lähinnä kävelyä ja pyö-
räilyä, siksi ajoneuvoliikenne tullaan ohjaamaan 
Tammipääntieltä kääntyvälle Rantatielle. Omako-
tiyhdistyksen pitkään toivoma Rantatien rakenta-
misen on tarkoitus päästä alkamaan jo ensi vuo-
den aikana.

Pitkäjärven virkistyskäytön kannalta Rantatien 
kunnostaminen on kovin tarpeellista. Samoin on 
tarpeellista huolehtia Pitkäjärven suojelusta ja es-
tää kaikin tavoin järven lisäkuormittaminen mil-
lään päästöillä. Lannoitevalumat pelloilta ja typ-
pilaskeumat ilmasta rehevöittävät järveä, mutta 
pääseekö järveen valumaan jätevesiä jäteveden 
pumppaamoista, joita järven rannoilla on useam-
piakin? Selvitin Espoon Vedeltä minkälaisen ris-
kin nämä pumppaamot aiheuttavat Pitkäjärvelle.

Pumppaamot on rakennettu niin, että yksi pump-
pu riittää pumppaamiseen, mutta varalla on toinen 
pumppu rikkoutumisen varalta. Espoossa on noin 
200 pumppaamoa ja kaikista varotoimenpiteistä 
huolimatta ylivuotoja pääsee joskus tapahtumaan. 
Yleisin syy häiriöön on sähkökatkos, jolloin ve-
silaitokselle menee automaattisesti hälytys ja pai-
kalle tulee loka-auto, jotta vuotoja maastoon tai 
vesistöihin ei pääse.

Pitkäjärven läheisyydessä on viisi jäteveden 

pumppaamoa, joista kolme Jupperin/Laaksolah-
den puolella, osoitteissa Pitkäjärvenranta 3 ja 
47 sekä Lehtitie. Lehtitien pumppuasemalta yli-
vuotoa tapahtui vuonna 2004. Ylivuodon syynä 
oli rikkoutunut painejohto ja jätevettä pääsi va-
lumaan 26 m³. Ei ole tietoa siitä, kuinka paljon 
jätevettä imeytyi maahan ja kuinka paljon pääsi 
valumaan järveen, koska matkaa järveen on noin 
200 m. Toinen lähivuosien ylivuoto on tapahtunut 
samasta pumppaamosta 2005, mutta silloin yli-
vuodon määrä oli ”vain” kuution verran. Tälle yli-
vuodolle ei ole raportoitu syytä. Pitkäjärvenranta 
3:n pumppaamossa oli vuonna 2007 sähkökatkos, 
joka johtui auton törmäämisestä sähköpylvääseen, 
mutta tästä ei aiheutunut ylivuotoa.

Kun vanha jätevesiviemäri järven pohjassa toi-
mii ainoastaan Vantaan jätevesien varaviemärinä 
puhtaalla vedellä täytettynä, on jätevedellä saas-
tumisen riski lähes poistunut. Yhtään ylimääräistä 
kuormitusta järvemme ei kestäisikään, jotta sen 
virkistysarvo säilyy tulevaisuudessakin.

Sirpa Hertell
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Raili Poijärvi-Salmela

Jupperilainen musiikin ammattilainen, jol-
le viulu on ollut tuttu ”kapistus” lapsesta 
alkaen, sillä hän sai ensimmäisen viulunsa 
jo neljävuotiaana.

Suuntautuminen musiikkiin oli luontevaa sii-
täkin syystä, että hänen suvussaan on ollut mer-
kittäviä suomalaisen musiikin edustajia monessa 
polvessa niin isän kuin äidinkin puolelta. Railin 
mukaan vanhimmat Jupperinrannan asukkaat 
saattavat jopa muistaa hänen isoisänsä Arno Gran-
rothin iloista musisointia Pitkäjärvenrantatie 44:n 
maisemissa.

Raili Poijärvi-Salmela on koulutukseltaan Sibe-
lius-Akatemiasta valmistunut musiikin maisteri. 
Hän on suorittanut myös Ruotsin radion kolme-
vuotisen musiikkikoulun ja siihen liittyvän kama-
rimusiikkidiplomin. Lisäksi hän on opiskellut viu-
lunsoittoa vuoden Pariisissa Jean-Pierre Wallez´n 
johdolla.

Päätyökseen Raili toimii Nurmijärven Musiik-
kiopiston viulunsoiton lehtorina. Tämän lisäksi 
harrastusta riittää myös esiintymiseen viulistina 
erilaisissa isommissa ja pienemmissä kokoonpa-

noissa. Jupperissa Raili tunnetaan parhaiten siitä, 
että hän on Jupperin Kamariorkesterin kesäkon-
serttien yksi aktiivinen ”primus motor” ystävänsä 
Maarit Kirvessalo-Nurmelan kanssa, nyt jo muis-
tinsa mukaan seitsemättä kertaa.

Tänä vuonna kesäkonsertti järjestetään Laak-
solahden kappelissa 4.6.2008 alkaen kello 19.00. 
Tätä kirjoitettaessa eletään helmikuun alkupäiviä, 
joten Raililta saamani ohjelmatiedot ovat alustavia. 
Solistiksi on lupautunut Radion Sinfoniaorkeste-
rin oboisti Päivi Kärkäs ja musiikiksi on valittu 
Marcellon oboe-konsertto. Toinen musiikillinen 
päävalinta on Edvard Griegin Holberg- sarja jou-
siorkesterille. Myös seurakunnalta on tulossa tut-
tuun tapaan ohjelmistoa tilaisuuteen.

Railin musikaalinen perhe asuu kokoaikaises-
ti Lahdessa ja osa-aikaisesti Jupperissa. Perhee-
seen kuuluvat puoliso Juha Salmela, joka toimii 
Lahden Konservatorion tuubansoiton lehtorina ja 
lapset 10-vuotias Lumi ja 13-vuotias Leo. Mikään 
yllätys ei liene, että perheen lapsetkin soittavat. 
Lumin instrumentti on piano ja Leon lyömäsoit-
timet.

Lauri Määttänen
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Koira hoitoon ilmaiseksi

Raili Poijärvi-Salmela perheineen haluaisi kiltin, 
pienikokoisen koiran hoitoonsa korkeintaan viikoksi 
1.6.-1.8.2008 välisenä aikana ja/tai koirien ulkoilut-
tamistehtäviä. Varsinkin perheen eläinrakkaat lapset 
Lumi ja Leo odottavat yhteydenottoja jupperilaisilta.

Tiedustelut: Raili Poijärvi-Salmela, Pitkäjärvenran-
ta 44, puhelin 040 516 2503

Kukkakeiju on laskeutunut 
seudulle

Kukka- ja lahjatavarakauppa ”Kukkakei-
jun” avajaiset olivat 2.2.2008. Kukkakei-
jua pitää jupperilainen yrittäjä Terhi Ylä-
Kaarre. 

Terhillä on kolme pientä lasta ja hän on tähän 
mennessä hoitanut lapsiaan kotona melkein kym-
menen vuotta. Nyt hän halusi jotakin uutta, tehdä 
jotakin ihan erilaista, mitä on aikaisemmin työelä-
mässä tehnyt. Ammatiltaan hän on yo-merkonomi 
ja yrittäjyys on ihan erityyppistä työtä kuin mikään 
toimistoalan työ. Tähän uuteen kukka-alaan Terhi 
sitten kouluttautui lastenhoitokauden jälkeen. 

Ensin hän työskenteli eri kukkakaupoissa, 
mutta haki sitten oman toiminimen ja teki noin 
kaksi vuotta kotoaan käsin tilaustöinä asetelmia 
ja kimppuja. Kun hän kuuli vuoden 2008 alussa 
naapuriltaan, että kampaamo oli lopettanut tässä 
M -kaupan talossa, hän meni kysymään kauppias 
Juha Matilaiselta, olisiko tämä tila käytettävissä. 
Sitten ei muuta kuin remontoimaan tätä liiketilaa. 
Kalusteiden hankkiminen ja tilan sisustaminen oli 
sen jälkeen vuorossa. Sisustus onkin lämmöllä ja 
harkitusti suunniteltu, niin paljon kaunista ja sie-
vää

Jotta yrittäjänä oleminen sujuisi ja työn ja per-
heen yhdistäminen onnistuisi, lähellä asuvat iso-
vanhemmat auttavat myös paljon lastenhoidossa.

Tämä on luova ala, luovaa työtä, unelmani ja 

”minun juttuni” kertoi Terhi. Innostus ja ilo nä-
kyykin Terhistä ulospäin.. Hän sitoo myös kaiken-
laiset asetelmat ja kimput (hautavihkot, ristiäis-
kimput, morsiussidonnat yms.) niin arkeen kuin 
juhlaankin. Sidontatöitä voi käydä katselemassa 
kotisivulta www.kukkakeiju.com.

Asiakkaita on käynyt mukavasti ja monet ovat 
olleet tyytyväisiä siihen, että täältä saa myös pie-
niä lahjatavaroita. Jos vaikkapa pitäisi nopeasti ja 
yllättäen keksiä lasten synttäreille jokin lahja, niin 
täältä löytyy. Kaikenlaista kaunista saat myös vie-
misiksi, tuliaisiksi tai lahjaksi ystäville ja sukulai-
sille sekä kotiisi vehreitä, värikkäitä kukkia.

Lea Ala-Peijari
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Jupperin vanhimpia säilyneitä rakennuksia, Pitkäjärvenranta 44
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Espoonjoki tulevaisuudessaEspoonjoki tulevaisuudessa
TiedotusTiedotus-- ja keskustelutilaisuus TI 22.4. klo 17ja keskustelutilaisuus TI 22.4. klo 17

Valtuustotalon kahvio, Espoonkatu 5Valtuustotalon kahvio, Espoonkatu 5
KahvitarjoiluKahvitarjoilu

OHJELMAOHJELMA
Tilaisuuden puheenjohtajina toimivat PasiTilaisuuden puheenjohtajina toimivat Pasi RaipolaRaipola ja Marjo Matikka/ Pro Espoonjoki ryja Marjo Matikka/ Pro Espoonjoki ry
 Tilaisuuden avausTilaisuuden avaus

TuulaTuula HämäläinenHämäläinen--TyyniläTyynilä, ympäristönsuojelupäällikkö, Espoon kaupunki, ympäristönsuojelupäällikkö, Espoon kaupunki
 AsiantuntijapuheenvuorotAsiantuntijapuheenvuorot

 WWF, suojelujohtaja Jari LuukkonenWWF, suojelujohtaja Jari Luukkonen
 Uudenmaan TEUudenmaan TE-- keskus, kalatalousjohtaja Markku Marttinenkeskus, kalatalousjohtaja Markku Marttinen
 Espoon kaupunki/ tekninen keskus, maisemaEspoon kaupunki/ tekninen keskus, maisema--arkkitehti Lauraarkkitehti Laura YliYli--JamaJama

 Valtuustoryhmien puheenvuorotValtuustoryhmien puheenvuorot
 KeskusteluaKeskustelua

Ilmoittautumiset 18.4.2008 mennessä: Espoon ympäristökeskus/ SarIlmoittautumiset 18.4.2008 mennessä: Espoon ympäristökeskus/ Sari Soini, p. 09i Soini, p. 09--8162 4830 tai8162 4830 tai
etunimi.sukunimi@espoo.fietunimi.sukunimi@espoo.fi

Viheretsivä liikkuu kylällä
Jupperin viheretsivä etsii pitkäikäisiä, hyvin menestyneitä, harvinaisia tai 
muuten erityisiä sisä- tai ulkokasveja Jupperin alueella.

Ilmianna itsesi, naapurisi tai ystäväsi viheretsivällemme
ritva.kallanranta@pp.inet.fi tai 050 469 6208

Seurakunnan koko perheen 
kevättapahtuma

Tuo perennasi vaihtoon su 11.5. messun jälkeen klo 13 
Laaksolahden kappeliin Ylänkötie 16.

Tuo perennojen vaihtopöytään omia lajikkeitasi ja ota mukaasi 
naapureiden tuomia kiinnostavia mukuloita ja juurakoita. 

Nuorten D-ryhmä myy yllätyskukkapurkkeja. Myynnissä on myös 
linnunpönttöjä, Agricolan mielenkiintoisia yrttejä 

ja puutarhan lannoitteeksi hevosvoimaa.
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Viherlaakson ostoskeskukseen on avat-
tu uusi kauneushoitola, ”Tina´s hoitola”. 
Sen avasi jupperilainen SKY- kosmetologi 
Tiina Bäckman. Hän on tähän asti työsken-
nellyt 18 vuotta Karakalliossa eli monelle 
jupperilaiselle hän on jo ennestään tuttu. 

Apteekin vanhat varastotilat vapautuivat, ja Tii-
na Bäckman osti ne omalle yritykselleen. Ne ovat 
nyt mitä ihastuttavimmat kauneushoitolatilat, 
Tämän vuoden helmikuussa liike sitten avautui 
yleisölle. Tiinan kanssa työskentelee myös SKY- 
kosmetologi Essi Tättilä. Tiinalle on vuosien mit-
taan muodostunut vakituinen asiakaskunta, mutta 
kaikki uudet kävijät ovat myös sydämellisesti ter-
vetulleita.

Tiina ajautui tähän ammattiin, koska hänen äi-
tinsä opetti kosmetologikoululla. Äiti vielä innosti 
häntä ryhtymään tälle alalle eikä hän ole katunut. 
Tiinan mielestä tämä on upea ammatti ja kovasti 
ja nopeasti kehittyvä, sillä uusia hoitomenetelmiä 
syntyy kaiken aikaa. Tiina kertoo, että he seuraa-
vat ajan henkeä ja kouluttautuvat jatkuvasti, kun 
koko ajan pitää oppia uutta ja ”haistella” uusia 
tuulia alalla

Eniten kysytään tavallisia kasvohoitoja, käsi- ja 
jalkahoitoja, mutta myös vartalohoidot ovat tul-
leet trendikkäiksi. Ihmiset ovat alkaneet kiinnit-
tää huomiota omaan hyvinvointiinsa. Myös ns. 
hemmotteluhoitoja kysytään paljon. Saatavilla on 
myös meikkauksia ja vartalosokerointeja. Raken-
nekynnet ovat myös viime vuosina tulleet muo-
tiin. Täällä saa myös Solarium hoitoja, joita Tiina 
pitää oikein käytettyinä tietyissä tilanteissa hyvä-
nä hoitovaihtoehtona.

Kauneushoitolassa käynti ei missään tapauk-
sessa ole mitään luksusta, vaan tarpeen kaikille, 
jotka haluavat panostaa itseensä ja omaan hyvään 
oloonsa ja myös ulkoiseen olemukseensa. Kasvo-
hoidotkin alkavat selän käsittelyllä, silloin asia-
kas rentoutuu ja ihminen saa hyvän olon ja mielen 
sekä psyykkisesti että fyysisesti. Kaikki stressiä 
tuottavat ajatukset kannattaa hetkeksi työntää si-
vuun ja nauttia vain hemmottelusta ja rentoutua. 
Asiakkaat sanovat usein tuntevansa olonsa ”uu-
desti syntyneiksi” ja ovat täynnä uutta energiaa 
pois lähtiessään.

Asiakkaan toivomukset ja tarpeet otetaan luon-

Jupperilainen avasi 
kauneushoitolan Viherlaaksoon

nollisesti ensisijaisesti huomioon. Hoitotuotteina 
käytetään laadukkaita saksalaisia Artdeco- tuot-
teita (aromaterapia- sarja). Käytössä on myös 
ranskalaisia Decleor- tuotteita, joiden raaka-ai-
neet tulevat puhtaasta luonnosta.

Aukioloajat ovat arkisin 10 - 18. Muut ilta- ja 
lauantaiajat määräytyvät sopimuksen mukaan. 
Pienet ryhmät, työporukat ja ystäväporukat ovat 
tervetulleita. Ryhmille voidaan pitää kasvohoito- 
tai meikkausdemonstraatioita. Noin 5 - 10 hengen 
ryhmille voidaan räätälöidä erilaisia teemailtoja.

Lea Ala-Peijari

Kuvassa Tiina oikealla ja Essi vasemmalla
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Juhlat tulossa ja 
kädet ei riitä?

Tarvitsetko apua 
ruuanlaittoon, 

kodin ehos-
tukseen, pihan 

huoltoon?

Luotettavaa pai-
kallista palvelua 
jo toista vuotta!

seija@kotipalo.fi
040 504 5934
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Kalastaminen Pitkäjärvellä

Vesialueiden hallinta on Suomessa tarkoin 
lainsäädännöllä määritelty. Uusin laki ve-
sialueista on vuodelta 2002, jossa kalas-
tuskuntia kutsutaan vesialueiden osakas-
kunniksi.

Perinteisesti Pitkäjärveä on hallinnoinut kolme 
erillistä kalastuskuntaa. Vantaan puoleisen alu-
een lähes umpeenkasvanutta osaa hallinnoi oma 
kalastusosakaskunta. Sillä ei kuitenkaan ole ollut 
enää vuosiin aktiivista toimintaa. Järvenperän ka-
lastuskunta hallitsee järven lounaispäätä. Veden 
mataluus ja umpeen kasvaminen ovat kuitenkin 
vähentäneet kalastusta sielläkin viime vuosina. 
Toiminnaltaan aktiivisin ja osakasmäärältään 
suurin kalastusosakaskunta on Vanhakartanon ka-
lastuskunta, jonka osakasluetteloon hoitokunnan 
puheenjohtajan Tapani Tammelan mukaan kuuluu 
noin 3000 osakasta, eli myös kaikki jupperilai-
set kiinteistönomistajat, joiden kauppakirjassa on 
maininta oikeudesta yhteisiin kalavesiin.

Pyydysyksiköt ja lupamerkit
Vanhakartanon kalastuskunnan vesialueella 

(126,6 ha) oikeus kalaveden käyttöön määräytyy 
yhteensä 260 pyydysyksikön pohjalta. Eri pyy-
dyksiä kohti lasketaan yksikköarvo seuraavasti:

Rysä (maks.60 cm), verkko (30 m), katiska, 
pitkäsiima (100 koukkua), täkykoukku (10 kpl) 
ja rapumerta (10 kpl). Osakkaiden käyttöön on 
kalastuskunnan sääntöjen mukaan jaettu 200 pyy-
dysyksikköä, joista Tammelan mukaan on vuosit-

tain myyty noin sataa pyydysyksikköä vastaavat 
kalastuslupamerkit.

Lupamerkkejä myydään kaksi taloutta kohti 
Lasarin Kioskista, Laaksolahdentie 41 (entinen 
Masan kioski). Yhden lupamerkin vuosimaksu on 
10 euroa. Johtuen edellä mainitusta pyydysyksi-
köiden myyntivajeesta, lupamerkkien myyntiä on 
viime vuosina pystytty toteuttamaan joustavasti. 
Tapani Tammelan mukaan lupamerkkien määrästä 
voimakaskaan kalastusharrastuksen kasvu ei jää 
kiinni, vaan enemmänkin siihen vaikuttaa Pitkä-
järven rantojen venepaikkojen määrän rajallisuus. 
Lupamerkkien lisäksi kalastukseen tarvitaan myös 
valtion kalastushoitomaksun suorittaminen.

Perinteinen onkiminen ja nykyisin myös pilkki-
minen ovat jokamiehen oikeuksia. Sen sijaan uis-
teluun ja virvelöintiin tarvitaan ns. viehelupa, joka 
on läänikohtainen.

Erityissuosituksia ja - määräyksiä
Vanhakartanon kalastuskunta muistuttaa, että 

hauen alamitta on 42 cm ja kuhan sekä järvitaime-
nen 40 cm. Pyydyksestä saatu elävä ja vahingoittu-
maton alamittainen kala on laskettava viipymättä 
takaisin veteen. Verkon silmäkooksi kalastuskunta 
suosittelee vähintään 50 mm.

Vanhakartanon ja Järvenperän kalastuskunnat 
ovat sopineet, että pyydykset voivat olla ristiin 
kummankin kalastuskunnan vesialueilla. Lisäksi 
todettakoon, että Pappilankylän ja Haapaniemen 
välissä järven lounaispäässä on muutaman hehtaa-
rin kokoinen kalojen kutualue, jossa kalastus on 
kielletty läpi vuoden.

Mitä saaliiksi?
Pitkäjärven kalakanta on vahva ja runsaslajinen, 

jossa särkikalojen osuus on suuri, kuten rehevissä 
järvissä yleensäkin. Halutuin saaliskala on kuha. 
Hauki ja ahven ovat myös laadultaan erinomaisia, 
joskin Pitkäjärven ahven on suhteellisen pieniko-
koista. Tapani Tammelan mukaan ahvenen koko 
on kuitenkin ollut viime vuosina kasvamaan päin. 
Järveen on vuonna 2006 istutettu karppia, plank-
tonsiikaa ja järvitaimenta. Kalaistutuksia jatketaan 
kalastuskunnan toimesta myös kuluvana vuonna.

Hyvää kalaonnea!
Lauri MäättänenKalastuskunta kokoontuu kerran vuodessa. Pöydän 

päässä puheenjohtaja Tapani Tammela.
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Pitkäjärven luontoarvoja

Pitkäjärvi on arvokas paitsi virkistyskäy-
tön myös luontoarvojensa takia. Järvellä 
elää kalojen lisäksi runsaasti lintuja, jou-
kossa useita uhanalaisia lajeja. Rannoilla 
on kasvillisuuden takia suojeltuja alueita.

Järven molemmat matalat päät on varattu Es-
poon ja Vantaan yleiskaavoissa suojeltaviksi alu-
eiksi. Näillä alueilla ei ole nykyisin  liikkumisra-
joituksia, mutta lintujen tahallinen häiritseminen, 
erityisesti pesimisaikana on kielletty. Moottorive-
neillä, vesiskoottereilla tai muilla moottorikäyt-
töisillä vesikulkuneuvoilla ajaminen  on kielletty 
koko järven alueella.

Ruovikkoinen ja pensaikkoinen Pitkäjärven 
pohjoispää on yksi Vantaan ja koko pääkaupunki-
seudun sisämaan merkittävimmistä kosteikkoalu-
eista. Se on linnustolle tärkeä pesimis- ja leväh-
dysalue. Järven Kehä III:n puoleisella rannalla on 
lintutorni, josta pääsee tarkkailemaan linnustoa. 
Alueella pesii mm. ruisrääkkä, luhtahuitti sekä 
luhtakana. Pitkäjärvi on levähdyspaikka muutta-
ville linnuille kuten  suokukolle, viklolle, lirolle 
ja harmaasorsalle. Alueella on tavattu myös rus-
kosuohaukka, joka on luokiteltu Suomessa silmäl-
läpidettäväksi lajiksi. Havaintoja on paikallisesti 
uhanalaisesta nuolihaukasta ja sirkkalinnuista, 
joista harvinaisin on ruokosirkkalintu.

Järven eteläpäässä on tehty säännöllisin välein 
linnustolaskentoja. Vuonna 2000 alueen pesimä-
linnustoon kuului 32 lajia. Pesivään vesilinnustoon 
kuuluu mm. silkkiuikku ja kuusi sorsalintulajia. 
Kahlaajista alueella pesii rantasipi, taivaanvuohi 
ja töyhtöhyyppä. Lokkeja ja tiiroja ei ole pesinyt 
viime vuosina Pitkäjärvellä. Rantojen varpuslin-
nuista ruokokerttunen esiintyy runsaimpana. Jär-
ven eteläpään linnuista pikkutikka on uhanalainen 
ja luokiteltu maassamme vaarantuneeksi. Alueella 
on havaittu viime vuosina myös harmaahaikaroita. 
Lintujen lisäksi alueella on nähty saukkoja. Suo-
messa saukko on silmälläpidettävä, metsästyslain-
säädännöllä rauhoitettu riistalaji. 

Kalakannan säilymiseksi kalojen tärkeille kutu-
alueille on usein tarpeen asettaa kalastusrajoituk-
sia. Pitkäjärvellä Haapaniemen pohjoispuoleinen 
alue (Aspnäsviken) on rauhoitettu kalastukselta 

kokonaan.
Järven eteläpäässä sijaitsevalla Espoon kaupun-

gin omistamalla Haapanimellä on 0,6 hehtaarin 
kokoinen pähkinäpensaslehto, joka on rauhoitet-
tu luonnonsuojelulain mukaisena luontotyyppinä. 
Suojellut luontotyypit ovat lajistollisesti moni-
muotoisia ja suojelulla turvataan useiden harvi-
naisten ja uhanalaisten kasvi- ja eläinlajien elin-
ympäristöjä. Suojelu ei kiellä alueella liikkumista. 
Järvenperän puoleisella rannalla sijaitsevat niin 
ikään luontotyyppeinä rauhoitetut Brännbergenin 
pähkinäpensaslehto ja lehmuslehto.

Eeva-Riitta Puomio

Lähteet: Lammi Esa, Routasuo Pekka, Biologitoimisto 
Jari Venetvaara ky 2001. Espoon lintuvesien pesimä-
linnuston seuranta 2000. Espoon ympäristölautakun-
nan julkaisu 1/2001,
Rantalainen Sinikka 2004. Luonnonsuojeluselvitys 
YK0019, Vantaan kaupunki, Kaupunkisuunnittelu, 
Ympäristökeskus.

Lintutorni Pitkäjärven Vantaanpuoleisessa päässä, 
luoteisrannalla
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Lentomelumittauksen tuloksia

Alueemme asukkaiden toiveesta Finavia on 
mitannut lentomelua puolen vuoden ajan 
siirrettävällä mittausasemalla Laaksolah-
dessa. Mittausjakso päättyi joulukuussa ja 
raportti tuloksista julkaistiin 29.2.2008. 

Melumittausasema oli asennettu Laaksolahden 
Huvilaharjuun kiitotien 3 laskeutumissuunnalle. 
Mittauksia tehtiin kesä- joulukuussa 2007. Mit-
tausjaksolla laskeutumisten määrä 3. kiitotielle 
vaihteli kuukausittain noin 2 %:sta (kesäkuu) run-
saaseen 20 %:iin (marraskuu) lentokoneiden las-
keutumisten kokonaismäärästä.

Itä- ja pohjoistuulten vallitessa Jupperin ja Laak-
solahden ylittäviä suuntia 04L ja 04R joudutaan 
käyttämään laskeutumisiin, koska laskeutuminen 
tapahtuu turvallisuussyistä vastatuuleen. Laskeu-
tumiset lännestä itään, Espoon ja Länsi-Vantaan 
ylitse suunnasta 04L, näkyvät mittaustuloksissa 
selkeimmin. Vuorokauden ajoilla painotetut ke-
skiäänitasot (Lden- tasot) kohoavat, jos sää- tai 
muut pakottavat olosuhteet ovat edellyttäneet su-
unnan 04L käyttämistä yöaikana laskeutumisiin.

Asumiseen käytettävillä alueilla melutason pitäi-
si olla päivällä alle 55 dB ja yöllä alle 45- 50 dB. 
Ohjearvot ilmoitetaan painotettuna keskiäänitaso-

na. Laaksolahden tulokset osoittavat, että päiväa-
jan (klo 07- 22) keskiäänitaso on pääsääntöisesti 
ollut alle 45-50 dB. Ohjearvotasolle 55 dB melu 
on noussut vain muutamana päivänä, lähinnä loka-
marraskuussa. Yöaikana (klo 22-07) keskiäänita-
sot ovat olleet yleisimmin alle 45 dB, mutta loka-
marraskuussa ohjearvotason 50 dB ylityksiä on 
ollut kymmenkunta.

Raportissa on esitetty myös vuorokausittaiset 
Lden- arvot. Arvo lasketaan siten, että ilta-ajan 
klo 19- 22 melutapahtumia painotetaan +5 dB ja 
yöajan klo 22-07 melutapahtumia +10 dB. Lden- 
tasot olivat mittausjaksolla pääosin välillä 45- 50 
dB, mutta loka-marraskuussa mitatut Lden- arvot 
ylittivät ajoittain ohjearvon 55 dB.

Sellaisten yksittäisten lentomelutapahtumien, 
jotka ylittivät enimmäisäänistason 75 dB, kes-
kimääräinen vuorokausittainen lukumäärä oli 
suurin loka-marraskuussa (2-3 kpl/vrk). Muina 
kuukausina tällaisia lentomelutapahtumia oli ke-
skimäärin 1 kpl/vrk.

Helmikuussa julkaistu raportti ”Melumittaus 
Laaksolahdessa 7.6.- 11.12.2007 - mittaus siir-
rettävällä mittausasemalla” on luettavissa inter-
netissä Finavian sivuilla: www.finavia.fi/ymparis-
tojulkaisut .

Eeva-Riitta Puomio

Jupperin Omakotiyhdistys, Laaksolahden Hu-
vilayhdistys, Lippajärveläiset ja Veinin Omako-
tiyhdistys ovat lähettäneet maaliskuussa yhteisen 
kannanoton  Länsi-Suomen ympäristölupaviras-
tolle. Lupa-virastossa valmistellaan Finavian uut-
ta ympäristölupaa. Kirjeellään asukasyhdistykset 
haluavat kiinnittää huomiota alueen lentomelu-
tilanteeseen ja vaikuttaa uuden luvan ehtoihin ja 
niiden valvontaan.

Kirjelmä on kokonaisuudessaan seuraavilla si-
vuilla.

Asukasyhdistykset 
kirjelmöivät 
lentomelusta

Musta kissa kävelyllä, 
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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

Tutustumistarjous Tutustumistarjous 

KESTOVÄRIT RIPSIIN JA 
KULMIIN

KASVOHOITO TAI 
IHONPUHDISTUS

10 €
  + muotoilu 5 € sis. alv

49 € sis. alv

Kasvohoitola  Kasvohoitola  
Tuija Tiilikka 

I.A. Dipl. Kosmetologi
Tuija Tiilikka 

I.A. Dipl. Kosmetologi

Ajanvaraukset p. 040 554 9444 
myös ilta- ja viikonloppuaikoja 

Ajanvaraukset p. 040 554 9444 
myös ilta- ja viikonloppuaikoja

Metsänvartijantie 7 C 1 Metsänvartijantie 7 C 1 
02720 ESPOO (Laaksolahti) 02720 ESPOO (Laaksolahti) 
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JUPPERIN OMAKOTIYHDISTYS RY:N TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2007

1. YLEISTÄ 

Vuosi 2007 oli yhdistyksen 52. toimintavuosi. Yhdistys toimii poliittisesti sitoutumattomana Jupperin alueen kiinteistöjen ja 
asuinhuoneistojen osakkeiden omistajien yhteistoimintajärjestönä edistäen Jupperin aluesuunnittelua, valvoen asukkaiden yleisiä 
etuja, edistäen alueen viihtyisyyttä sekä keräten ja tallentaen aineistoa alueen historiasta.  

Vuoden 2007 toiminnan painopisteitä olivat asukastapahtumat ja harrastustoiminta. Kerätyn perinnetiedon säilymisen 
turvaamiseksi aloitettiin yhdistyksen vanhojen aineistojen arkistointi Espoon kaupunginarkistoon.  

2. JÄSENET 

Yhdistyksen jäsenmäärä oli vuoden 2007 lopussa 432. Yhdistykseen liittyi vuoden aikana 13 varsinaista jäsentä, kuusi 
perhejäsentä, yksi henkilöjäsen ja yksi kannatusjäsen. Jäsenrekisteristä poistettiin yhdeksän jäsentä. Yhdistyksen 
kunniapuheenjohtaja on Olavi Laine ja Artturi Winqvist on kunniajäsen.  

3. JOHTOKUNTA JA TOIMIHENKILÖT 

Yhdistyksen puheenjohtajana toimi Eeva-Riitta Puomio ja varapuheenjohtajana Juha-Pekka Ripatti sekä sihteerinä Eija 
Kyllästinen. Yhdistyksen taloudenhoitajana toimi Tapani Vuopala, tilintarkastajina toimivat KHT Sinikka Alanen ja Markku 
Rantalainen sekä varatilitarkastajina Lauri Määttänen ja Heikki Kulusjärvi. Yhdistyksen lehden ja kotisivujen päätoimittaja oli 
Eeva-Riitta Puomio ja kiinteistövastaavana Kai Haapamäki. 

Johtokunta kokoontui vuoden aikana 11 kertaa ja johtokunnan jäsenet osallistuivat kokouksiin seuraavasti: 

Puheenjohtaja Eeva-Riitta Puomio 10 
Varapuheenjohtaja Juha-Pekka Ripatti 11 
Sihteeri  Eija Kyllästinen 8 
Muut jäsenet Asko Forsberg 8 

Kai Haapamäki 11 
Juha Heikkinen 1 
Juha Kallanranta  6 
Silve Sahlan 9 
Kimmo Sierimo 7 
Risto Vehkamäki 7 

Johtokunnan kokouksiin osallistui myös taloudenhoitaja Tapani Vuopala (9). 
  
4. TOIMIKUNNAT 
  

Johtokunta asetti vuoden alussa seuraavat toimikunnat ja niiden koollekutsujat: 

1.  Kaava- ja ympäristötoimikunta  Silve Sahlan 
2.  Perinnetoimikunta  Kai Haapamäki 
3.  Rantatoimikunta  Kai Haapamäki 
4.  Taloustoimikunta  Eeva-Riitta Puomio (vuonna 2006 asetettu) 
5.  Tapahtumatoimikunta  Asko Forsberg 
6.  Tiedotustoimikunta  Silve Sahlan 

Toimikunnat ovat kokoontuneet tarpeen mukaan.  

Johtokunta asetti sääntöjen mukaisesti vuoden 2007 viimeisessä kokouksessaan taloustoimikunnan vuodelle 2008.  

5. TOIMITILA 

Yhdistyksen toimitila, Tammenterho, sijaitsee osoitteessa Tammipääntie 33. Se on vuokrattu kaupungilta. Rakennuksessa on 
kokoushuone, toimistohuone, keittiö ja kellarissa wc-tilat sekä varastotilaa. Rakennus on ollut koko vuoden kokous- ja 
kerhokäytössä. Tiedotusmateriaalia on esillä ilmoitustauluilla ja hyllyissä. Oman käytön lisäksi siellä on järjestetty useiden 
paikallisten yhteisöjen kokouksia.  
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6. YHDISTYKSEN KOKOUKSET 

Sääntömääräinen kevätkokous pidettiin 24.4.2007 Tammenterhossa. Kokoukseen osallistui 12 jäsentä. Kokouksen 
puheenjohtajana toimi Risto Jokinen.  

Sääntömääräinen syyskokous pidettiin 29.11.2009 Jupperin koululla. Kokouksen puheenjohtajana toimi Tapio Ala-Peijari ja 
sihteerinä Tapani Vuopala. Kokouksessa oli läsnä 42 varsinaista jäsentä ja yksi perhejäsen. Kokouksessa hyväksyttiin toiminta- ja 
taloussuunnitelma vuodelle 2008 sekä vahvistettiin liittymis- ja jäsenmaksut että korvaukset johtokunnan jäsenille ja 
tilintarkastajille. 

Syyskokouksessa valittiin yhdistyksen johtokunta vuoden 2008 alussa alkavalle kolmivuotiselle toimintakaudelle. Johtokunnan 
jäsenistä Juha Heikkinen, Eija Kyllästinen ja Risto Vehkamäki olivat erovuorossa ja he olivat ilmoittaneet, etteivät ole 
käytettävissä valittaessa uusia johtokunnan jäseniä. 

Syyskokouksessa valittiin yhdistyksen puheenjohtajaksi Juha-Pekka Ripatti ja uusiksi johtokunnan jäseniksi Lea Ala-Peijari, Urpo 
Kotipalo, Heikki Kulusjärvi (2008 - 2009) ja Juha Vepsäläinen. Lisäksi johtokunnassa jatkavat Asko Forsberg, Kai Haapamäki, 
Juha Kallanranta, Silve Sahlan ja Kimmo Sierimo. 

   
7. JÄSENYYDET YHTEISÖISSÄ 

Tarkasteluvuonna yhdistys on toiminut seuraavissa yhteisöissä: 

Suur-Leppävaaran alueneuvottelukunta 
Edustajana Leppävaaran alueneuvottelukunnassa oli Silve Sahlan ja varajäsenenä Eeva-Riitta Puomio. 

Espoon Kotiseutuyhdistysten Liitto (EKYL) 
Eeva-Riitta Puomio toimi EKYL:n hallituksen jäsenenä. 

Suomen Sukututkimusseura 
Yhdyshenkilönä on ollut Pirjo Mattila. 

Pro Espoonjoki ry 
Lauri Määttänen edusti yhdistystä Pro Espoonjoen hallituksessa. Asko Forsberg ja Juha Kallanranta olivat edustajiston jäseniä. 

Laaksolahden kirjaston ystävät ry
Eeva-Riitta Puomio on edustanut yhdistystä Laaksolahden kirjaston ystävien hallituksessa.  

9. ASUKASTAPAHTUMAT 

Keskustelutilaisuus lentomelusta 7.2.2007 
Laaksolahden huvilayhdistys järjesti yhteistyössä muiden asukasyhdistysten kanssa keskustelutilaisuuden lentomelusta 
Jupperin koululla. Asukkaita oli paikalla täysi sali ja heidän kysymyksiinsä olivat vastaamassa Finavian sekä Espoon ja 
Uudenmaan ympäristökeskusten edustajat.  

Kirpputori 31.3.2007 
Yhdessä Laaksolahden Huvilayhdistyksen, Pitkäjärven VPK:n ja Veinin Omakotiyhdistyksen kanssa järjestettiin kirpputori 
Laaksolahden monitoimitalolla. Kahvilan ja myyntipöytävuokrien tuotto lahjoitettiin VPK:n naisten ja nuorten toimintaan.  

Kevättalkoot 9.5.2007 
Perinteisissä siivoustalkoissa siivottiin katujen varsia, Tammenterhon pihaa ja sisätiloja. Siirtolava oli asukkaiden käytössä.
Tammenterhossa tarjottiin talkookahvit. Osallistujia oli n. 20. 

Pietarin retki 17.-19.5.2007 
Täysi bussilastillinen 45 henkeä Jupperin Omakotiyhdistyksen väkeä kävi tutustumassa kauniissa kevätsäässä Viipuriin, Karjalaan 
ja pääkohteeseen Pietariin. 

Rantatalkoot 24.5.2007 
Jupperinrantaa  ja ”Surffirantaa” siivottiin sekä Jupperinrantaan levitettiin hiekkaa noin 30 talkoolaisen toimin. Samalla vedestä 
sukellettiin pois sinne heitettyä romua. Talkooväelle tarjottiin yhdistyksen uudella grillillä paistettua makkaraa. 

Jupperin Kamariorkesterin kesäkonsertti 9.6.2007 
Teemana ”Kesäillan säveliin” -konsertti pidettiin Laaksolahden kappelissa yhteistyössä Espoon tuomiokirkkoseurakunnan ja 
Laaksolahtitalolla kesäleiriä pitävien muusikkojen kanssa. Konserttia johti kapellimestari, akateemikko Jorma Panula. 
Musiikkiesitysten välissä lausuntataiteilija Väinö Purje esitti hengellisiä runoja ja psalmeja. Tilaisuuden tuotto meni Viron 
Kuressaaren seurakunnan tukemiseen. Paikalla oli noin 40 kuulijaa. 
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Perinteiset Römppäjäiset 22.9.2007 
Perinteiset Römppäjäiset pidettiin Yhteistuvalla. Ohjelmassa oli ruokailun lisäksi tanssia, kilpailuja ja leikkejä. Musiikista 
vastasi tanssiorkesteri Eki ja ikivireät. Juhliin osallistui noin 50 henkilöä. 

10. HARRASTUS- JA KERHOTOIMINTA 

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

Tanssikurssi 
Lokakuussa järjestettiin paritanssikurssi Jupperin koululla. Kurssin opettajina toimivat Antti Sirkiä ja Annu Pennanen. Kurssille 
osallistui 40 henkeä.  

Lentopallo 
Lentopalloa pelattiin Jupperin koululla tiistaisin yhdessä Veinin Omakotiyhdistyksen kanssa.

Sukututkimuskerho 
Kerho kokoontui Pirjo Mattilan johdolla Tammenterhossa joka toinen keskiviikko. 

Tietokoneen käyttökurssi 
Jupperin Omakotiyhdistys järjesti syys- lokakuun vaihteessa neljänä iltana kahden tunnin mittaisen tietokonekurssin ”aloitteleville 
aikuisille”. Kurssin vetäjänä toimi Urpo Kotipalo ja kurssille osallistui seitsemän hengen ryhmä. 

Luontopolku 
Rantamäen luontopolku lähtee Tammenterhon pihasta ja opaskarttoja tehtävineen on saatavilla Tammenterhon postilaatikosta.  

11. TIEDOTUS- JA JULKAISUTOIMINTA 

Yhdistyksen jäsenlehti JOY 
Lehden ensimmäisen numeron ilmestymisestä tuli 30 vuotta täyteen vuonna 2007. Juhlavuoden kunniaksi lehden ulkoasua 
muutettiin.  Jäsenlehti ilmestyi neljä kertaa. Se jaettiin peittojakeluna koko Jupperin alueelle ja postitettiin yhteistyökumppaneille. 
Painosmäärä oli alkukeväällä 850 kappaletta ja painos nostettiin 900:aan kappaleeseen ennen kesää. 

Internet-sivut 
Ylläpidettiin kotisivuja osoitteessa www.jupperi.fi . Ylläpidosta vastasivat Eija ja Lauri Kyllästinen.  

Ilmoitustaulut 
Yhdistyksellä oli käytössään viisi ilmoitustaulua, jotka sijaitsevat Tammenterhon pihassa (Tammipääntie 33), Rantaniityllä, 
Jupperinmetsän ja Riihiniityntien risteyksessä, Riihiniityntien ja Palomäenportin risteyksessä ja Laaksolahtitalon vieressä.   

 12. ALUEIDEN HOITO 

Kevättalkoissa siivottiin yhteisiä alueita ja uima- sekä venerantaa.  

Tammenterhon piha 
Tammenterhon pihaa kunnostettiin talkoissa. Jorma Voutilaiselta tilattu toinen, oravia esittävä puuveistos, valmistui ja pystytettiin 
Tammenterhon pihaan. 

Jupperinranta 
Loppusyksyn runsaat sateet nostivat Pitkäjärven vedenpinnan erittäin korkealle, jonka vuoksi uimalaiturin kiinnitykset jouduttiin 
tarkistamaan useaan otteeseen, samoin kuin käymälä siirtämään korkeammalle. Uimarannassa oli kesällä käytössä vuokrattu 
käymälä huoltoineen. 

Lentomelukysely 
Huhtikuussa 2007 jaettiin Jupperin ja Laaksolahden asukkaille, 2 500 talouteen, kysely lentomelun häiritsevyydestä. Vastauksia 
saatiin 730:ltä taloudelta. Kyselyn tulokset on julkaistu JOY- lehdessä 3/2007. 

Lentomelun mittausta 
Finavia pystytti asukkaiden toiveesta toukokuussa lentomelun mittauslaitteiston Laaksolahteen Huvilapuiston alueelle, Toisen 
Huvilatien varteen. Melumittaukset aloitettiin kesäkuussa ja ne jatkuivat vuoden loppuun. 

”Kakkatarrat” roskapönttöjen kylkiin 
Omakotiyhdistys teetti säänkestäviä ”kakkatarroja”, jotka jaettiin JOY- lehden 4/2007 välissä jokaiseen talouteen. Kakkatarran 
liimaaminen roskakatoksen tai roskapöntön kylkeen antaa luvan koirien ulkoiluttajille laittaa koiran jätökset sisältävän 
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muovipussin kyseiseen roskapönttöön. Tällä tavoin on tarkoitus vähentää ympäristön jätekuormitusta sekä lisätä 
asukasviihtyisyyttä. 

13. KANNANOTOT JA YHTEYDET 

Laaksolahden Huvilayhdistyksen, Veinin Omakotiyhdistyksen ja Pitkäjärven VPK:n kanssa on järjestetty yhteisiä tapahtumia ja 
retkiä. Laaksolahden kirjaston säilymiseksi on tehty yhteistyötä Laaksolahden Kirjastonystävät ry:n kanssa. Pitkäjärven tilan 
parantamista on ajettu Pro Espoonjoki ry:n kautta. 

Jupperin Omakotiyhdistys on lähettänyt Espoon kaupungin eri virastoille esityksiä ja aloitteita muun muassa Pitkäjärvenrannan 
kunnostamisesta, Espoon eteläosien yleiskaavasta, Pitkäjärventien kiertoliittymään liittyvästä asemakaavan muutoksesta, 
Tammipääntien liikenneturvallisuuden parantamisesta, Kulmapolun portaiden rakentamisesta, Jupperin uimarannan ja 
rantapuiston yleissuunnitelman toteuttamisesta ja katunimistöstä, joukossa muun muassa seuraavat: 

Aloite Jupperinrannan kehittämisestä
Omakotiyhdistys lähetti 19.9.2007 Espoon kaupungin Tekniselle keskukselle aloitteen, että kaupunki rakentaisi Jupperinrannan 
kohdalle tien reunaan kaiteen huomioiden samalla polkupyörien pysäköintimahdollisuuden. Lisäksi Omakotiyhdistys esitti, että 
kaupunki ottaisi ohjelmaansa suunnitella yhteismaalla sijaitsevan tienpenkan rakentamisen siten, että penkan sortuminen rantaan 
estyisi. 

Esitys käyttöoikeuden myöntämisestä kaupungin omistamalle alueelle 
Varapuheenjohtaja Juha-Pekka Ripatti ja johtokunnan jäsen Silve Sahlan tapasivat Espoon kaupungin tonttipäällikkö Jussi 
Eerolaisen 5.12.2007. Tämän tapaamisen seurauksena Omakotiyhdistys lähetti 12.12.2007 kaupungille esityksen siitä, että Espoon 
kaupunki myöntäisi Jupperin Omakotiyhdistys ry:lle hallinta- ja käyttöoikeuden kaupungin omistamaan maa-alueeseen 
”Surffirannassa” sekä siihen liittyvään vesijättömaahan. Hallinta- ja käyttöoikeus antaisi Jupperin Omakotiyhdistys ry:lle oikeuden 
valvoa alueen käyttöä sekä suorittaa sellaisia toimenpiteitä, jotka edistävät ja kehittävät ranta-alueen käyttöä puiston 
yleissuunnitelman mukaisesti.  

14. TALOUS  

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

Espoossa 11.3.2008 

Johtokunta 

Johtokunnan jäseniä 
harkitsemassa 
toimintakertomuksen sisältöä

Urpo Kotipalo ja Lea Ala-Peijari

Heikki 
Kulusjärvi 

ja 
Juha 

Vepsäläinen

Juha 
Kallanrahta 

ja 
Kimmo 

Sierimo
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Jupperin Omakotiyhdistys ry:n sääntömääräinen kevätkokous 
pidetään torstaina 24. huhtikuuta 2008 kello 19.00 
Tammenterhossa, Tammipääntie 33.

Kokouksen esityslista:

1. Kokouksen avaaminen;
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjan tarkastajaa sekä 
muut mahdolliset kokouksen toimihenkilöt;
3. todetaan kokouksen osanottajat ja heidän äänivaltaisuutensa;
4. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus;
5. esitetään hyväksyttäväksi johtokunnan laatima edellisen toimivuoden toimintak-
ertomus;
6. esitetään edellisen toimivuoden tilikertomus ja tilintarkastajain lausunto;
7. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä ja 
8. käsitellään muut johtokunnan esittämät tai sääntöjen 5. pykälässä tarkoittamat 
asiat.  

Tervetuloa!

Johtokunta
Jupperin Omakotiyhdistys ry.

Kutsu kevätkokoukseen

Itella Oyj lähetti helmikuussa 2008 ilmoituksen 
Espoon Viherlaakson postipalveluiden siirtymi-
sestä toistaiseksi Kauniaisiin, kauppakeskus Gra-
niin, Tunnelitie 4. Postipalveluiden siirtymisen 
syynä oli yhteistyön päättyminen Viherlaakson 
R-kioskin kanssa. Itellan ilmoitus sai muutamat 
jupperilaiset ottamaan yhteyttä Jupperin Omako-
tiyhdistyksen puheenjohtajaan tarkoituksenaan 
saada omakotiyhdistys reagoimaan postipalvelui-
den heikkenemiseen. 

Omakotiyhdistyksen johtokunta käsitteli esityk-
set maaliskuun kokouksessaan. Johtokunta päätti 
perusteellisen pohdinnan jälkeen esittää Itellalle, 
että jupperilaisten (postinumero 02730) postipal-
velut pitäisi siirtää Kauniaisista kauppakeskus Sel-
lon postitoimipaikkaan siksi ajaksi kunnes Itella 
löytää uuden yhteistyökumppanin Viherlaaksosta 
tai Lähderannasta.

Esitys postipalveluiden parantamiseksi
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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   (09) 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 050 344 5927 
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   (09) 852 3059,
          040 532 2114
Olavi Laine, kunniapuheenjohtaja  
Artturi Winqvist, kunniajäsen  
Jäseniä 432 henkilöä
Kotisivu: http://www.jupperi.fi

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

Muista Jupperin Kamariorkesterin 
konsertti

Laaksolahden kappelissa keskiviikkona 
4.6.2008 alkaen kello 19.00.

Solistina oboisti Päivi Kärkäs
Ohjelmassa mm.

Marcellon oboe-konsertto
Edvard Griegin Holberg- sarja jousiorkesterille.

Kesä tulee

K
uv

a 
S

ilv
e 

S
ah

la
n



Jupperin Omakotiyhdistys ry

Tapahtumakalenteri

Huhtikuu
ma 21.4. Jumppa 
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

Toukokuu
ma 5.5.  Jumppa 
ti 6.5.  Lentopallo
ke 7.5.  Sukututkimuskerho
to 8.5.  Siivous- ja rantatalkoot
ma 12.5. Jumppa 
ti 13.5.  Johtokunnan kokous
ti 13.5.  Lentopallo
ke 14.5. Tiedotus- ja perinnetoimikunta
ma 19.5. Jumppa 
ti 20.5.  Kaavatoimikunta
ti 20.5.  Lentopallo
ke 21.5. Sukututkimuskerho

Kesäkuu
ke 4.6.  Jupperin kamariorkesterin
  konsertti
ti 10.6.  Johtokunnan kokous

Elokuu
ti 12.8.  Johtokunnan kokous

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@elisanet.fi, 
puh. 050 5592209

www.jupperi.fi

Kaikki siivoustalkoisiin torstaina 8.5. klo 18.00!

Kokoonnutaan Tammenterhon pihalla, 
jossa myös jätelava aamusta lähtien.

Siivotaan piha, samoin uimaranta ja muut yhteiset alueemme.
Omat haravat mukaan, talkootarjoilua!


