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Jupperin Omakotiyhdistyksen

Puheenjohtajalta

Vuonna 1995 kuntalakiin lisättiin edustuksellisen demokratian (kunnallisvaaleissa valittujen henkilöiden) rinnalle myös kuntalaisten ja palveluiden käyttäjien suoran osallistumisen ja vaikuttamisen mahdollisuudet. Näitä
vaikuttamisen keinoja voidaan edistää muun muassa järjestämällä kunnan
osa-aluetta koskevaa hallintoa, tiedottamalla kunnan asioista ja järjestämällä
kuulemistilaisuuksia sekä selvittämällä asukkaiden mielipiteitä ennen päätöksentekoa. Espoolaisia kuntademokratian toimintatapoja ovat esimerkiksi
Avoin Espoo –internetpalvelu, www.espoo.fi –sivujen palautejärjestelmä,
EeMail –ja paikallislehdet, yhteispalvelupisteet, kuulemistilaisuudet jne.
Kaupunginhallitus on maaliskuussa päättänyt edistää Espoon omatoimista
asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia järjestämällä mahdollisuuden kaupungin tukemaan asukasfoorumitoimintaan kullakin Espoon
seitsemällä suuralueella. Tämän toiminnan tavoitteena on kuntalaisten osallistumis- ja vaikutusmahdollisuuksien edistäminen, oma-aloitteinen asioiden hoidon, valmistelun ja suunnittelun edistäminen, edistää omatoimista
toimintaa alueen viihtyisyyden ja palvelujen kehittämiseksi, luoda edellytyksiä asukkaiden keskinäiselle yhteistoiminnalle, ja edistää asukkaiden aktiivisuutta ilmaista näkemyksiä tärkeiden asioiden valmisteluvaiheessa.
Espoossa toimii kolme asukkaita edustavaa keskusjärjestöä, Espoon Kaupunginosayhdistysten Liitto ry. (EKYL), Espoon Omakotiyhdistysten Keskusjärjestö ry. (EOK) ja Esbobygdens ungdomsförbund rf. (EBUF), joista
kustakin tulee edustaja asukasfoorumityöryhmään. Tämä työryhmä suorittaa asukasfoorumien valmisteluryhmien valinnan alueen asukkaista. Nykyinen alueneuvottelukuntatyöryhmä huolehtii nykyisten alueneuvottelukuntien puheenjohtajien kanssa asukasfoorumitoiminnan käynnistämisestä ja
ohjeista.
Saitteko selkoa kaupunginhallituksen päätöksen sisällöstä? Yksi tärkeimpiä asioita asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien parantamiseksi on se, että asukkaat ymmärtävät lukemansa. Asukasfoorumien
tarkoitus on varmasti hyvä, mutta ei kannata unohtaa suorinta vaikutuskanavaa, joka on edelleenkin omakotiyhdistys ja jupperilainen/laaksolahtelainen
kunnanvaltuutettu tai kunnallisia luottamustehtäviä hoitava henkilö.

--

Kysymyksiä jupperilaisille
kunnallispäättäjille
Näin vaalien jälkeen etsimme Espoon nettisivuilta Jupperin alueella asuvat kunnallispäättäjät. Kaikki eivät ole olleet
ehdokkaina, mutta toimineet kuitenkin innokkaasti vaalityössä. Esitimme heille seuraavat kuusi kysymystä, ja tässä ovat heidän vastauksensa.

kuitenkin kohdella tasapuolisesti, ja hakea kaikille
hyvää lopputulosta.
4. Hieno, rauhallinen ja viihtyisä. Olemme asuneet täällä kaksi vuotta, ja etenkin järven läheisyys ja ulkoilumahdollisuudet ovat hienot. Koulu,
kirjasto ja kauppa muodostavat kylämäisen kokonaisuuden.
5. Kevyen liikenteen yhteydet Vantaan suuntaan voisivat olla paremmat. Kaikkia palveluita ei
tänne saa, jolloin julkisen liikenteen yhteydet ovat
1. Mihin tehtäviin olet vaalimenestyksesi myötä
erityisen tärkeitä. M-kauppa on hieno lähikauppa,
päässyt?
siellä on ilo käydä ostoksilla.
2. Mikä mainitsemistasi tehtävistä on lähinnä
6. Olen Jupperin omakotiyhdistyksen jäsen.
omaa ammatti / työkuvaasi?
Olen lisäksi Jupperin koulun johtokunnan vara3. Mihin lähiympäristösi kysymyksiin aiot enjäsen. Olen ajan hermoilla jupperilaisissa asioissa
simmäisenä puuttua?
näitä ”virallisia kanavia” pitkin.
4. Millä sanoin kuvailisit Jupperia asuinympäristönä?
Sirpa Hertell
5. Miten kehittäisit Jupperia?
6. Millä tavoin olet halukas pitämään yhteyttä (vihreät):
1. Olen kaupunjupperilaisiin ja Jupperin Omakotiyhdistykseen?
ginvaltuutettu ja
kaupunginhalliTony
tuksen
1. varapuHagerlund
heenjohtaja sekä
(vihreät):
Espoon kaupungin
1. Olen kauomistajaohjaukpunginhallituksen
sesta
vastaavan
varajäsen ja kaukonsernijaoksen
punginhallituksen
puheenjohtaja. Lielinkeino- ja kilsäksi toimin varapailukykyjaoksen
puheenjohtajana
jäsen. Vuodet 2011
pääkaupunkiseuja 2012 olen kaudun kuntien koordipunginhallituksen
naatioryhmässä.
varsinainen jäsen.
2. Edellisen valtuustokauden eli viimeiset nel2. Työskentelen
jä vuotta toimin Espoon teknisen lautakunnan
tiedottajana Kunpuheenjohtajana, jolloin sain käyttää puutarhutaliitossa,
joten
rin ammattiosaamistani mm. kaupungin puistokaikki mitä Espoo tekee, sivuaa työtäni. Olen sekä ja maisemasuunnitelmista päätettäessä. Nyt taas
koulutukseni (lähihoitaja ja valtiotieteiden maiste- tarvitsen kaupunginhallituksessa sitä kokemusta,
ri) että sosiaali- ja terveyslautakunnan jäsenyyden jota valtuustossa 12 vuoden aikana on kertynyt.
kautta perehtynyt etenkin sosiaali- ja terveystoi- Kaupunginhallitustyössä on myös paljon hyötyä
meen.
työskentelystäni valtionyhtiöiden hallintoneuvos3. Tällä hetkellä isoin kysymys lienee joukko- toissa ja yrityselämässä.
liikenne. Alustavissa suunnitelmissa linja 248 ei
3. Teknisen lautakunnan puheenjohtajana sain
enää jatkaisi Lähderannasta Jupperiin. Siinä on kiirehdittyä mm. Laaksolahdentien kunnostamissetvimistä.
ta, Pitkäjärventien kiertoliittymän rakentamista ja
En ole politiikassa mukana vain lähiympäristön Pitkäjärven rantapuiston suunnittelua. Tässäkin
takia, vaikka tärkeä sekin on. Koko Espoota pitää taloudellisessa tilanteessa haluan varmistaa, että
--

palvelut Jupperissa säilyvät vähintään nykytasolla.
Jupperin koulun, päiväkodin, kirjaston, neuvolan
ja bussilinjojen tarjoamia palveluja tarvitsemme
talouden taantumasta huolimatta, eikä nyt kannata
säästää investoinneistakaan, vaan rakentaa Laaksolahdentie kuntoon.
4. Jupperi on asuinalueena lähes täydellinen.
Meillä on omakotialueeksi erinomaiset palvelut,
kuten monipuolinen lähikauppa, arvostettu koulu
ja Pitkäjärvi vain kävelyetäisyydellä. Luonto on
lähellä, joten liikuntamahdollisuudet ovat jokaisen ulottuvilla. Parasta Jupperissa taitaa kuitenkin
olla mukavat asukkaat ja turvallisuus.
5. Haluaisin, että nopea bussivuoro Leppävaaraan kulkisi vähintään vartin välein ja Pitkäjärven virkistyskäyttöä kehitettäisiin järjestämällä
mm. avantouintipaikka Jupperiin. Koirapuiston
valmistumista Pitkäjärven/Riihiniityntien kulman
odotamme spanieli Miljan kanssa kovasti!
6. Olen ollut Jupperin omakotiyhdistyksen johtokunnan jäsen ja nyt parhaillaan kaava- ja ympäristötoimikunnan jäsen. Tulen mielelläni yhdistyksen kokouksiin kertomaan Jupperin tulevista
rakennushankkeista ja ennen kaikkea kuulemaan
kotikyläni asukkaiden toiveita. Tyttäremme ovat
ainakin viidennen polven espoolaisia ja puolisoni
syntyperäinen jupperilainen ja niin sisareni kuin
veljenikin perheineen asuvat täällä eli juureni ovat
vahvasti Jupperissa.

Anna-Ester
LiimatainenLamberg
(kokoomus):

1. Olen jäsen terveys- ja vanhuspalveluiden jaostossa sekä
varajäsen sosiaali- ja
terveyslautakunnassa sekä muutamissa
muissa luottamustoimissa.
2. Minulla on pitkä ja laaja kokemus
koulutuksen ja sosiaali- ja terveydenhuollon piirissä sekä työelämässä että luottamustoimissa. Työurani koostuu työskentelystä kunnan
perusterveydenhuollossa ja sen johtotehtävissä,
lääninhallinnossa ja valtion keskushallinnossa
lähinnä koulutussektorilla. Aiemmat luottamustoimet Espoossa koostuvat pitkästä jäsenyydestä
valtuustossa ja lautakunnissa lähinnä koulutuksen
sekä sosiaali- ja terveystoimen piirissä.
3. Espoo muiden kuntien tavoin kamppailee
taantuman otteessa. Jokaisella toimintasektorilla

joudutaan tekemään hallittuja karsintoja. Kuitenkin koulu-, sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut
on turvattava ja mm. pitkään suunnitellut Puolarmetsän sairaalan rakennushankkeet on saatava
toteutumaan. Nyt viimeinkin jo osin turvattomaksikin todettu Laaksolahdentien rakentaminen on
saatava aikaan. Julkiset liikenneyhteydet on säilytettävä toimivina. Laaksolahden kirjastoa alueen
kulttuurikeskuksena on kehitettävä palvelemaan
monipuolisesti kaikenikäisiä asukkaita.
4. Yli 30 vuotta jupperilaisena on synnyttänyt
kotiseuturakkauden kauniiseen ja luonnonläheiseen ympäristöön. Täällä on sekä ihmisten että
eläinten hyvä elää. Jupperissa on neuvola-, päiväkoti- ja koulupalveluita. Laaksolahtitalo tarjoaa
mielenkiintoisia tilaisuuksia ja kerää piiriinsä monia alueella toimivia yhdistyksiä. Myös Espoon
tuomiokirkkoseurakunnan järjestämiä hengellisiä
tilaisuuksia on paljon. Olen saanut perehtyä seurakuntatyöhön toimiessani ensimmäistä kautta
Espoon seurakuntien yhteisen kirkkovaltuuston
valtuutettuna.
5. Jupperin luonnonympäristön säilyttäminen on
tärkeää sen ohella että asuntoja rakennetaan, uusia
teitä kunnostetaan ja vesihuollosta huolehditaan.
Omakotiyhdistys on oivallinen yhteistyökumppani aluetta kehitettäessä. Liikuntamahdollisuuksia
tulisi löytyä lisää, sillä varsinkin ikääntyvät asukkaat ovat hyvin kiinnostuneita kuntosalipalveluista.
6. Haluan kuunnella ja viedä asukkaiden toivomuksia eteenpäin luottamustoimieni kautta. Yhteydet ovat arkipäivää yhdistysten kautta, kaduilla
ja teillä, jossa tapaan päivittäin asukkaita ulkoilemassa. Myös koiraystävät ovat tulleet tutuiksi.

Anneli Liimatainen (kokoomus):

1. Olen toiminut useita vuosia erilaisissa kokoomuksen luottamustehtävissä. Tänä vuonna olen
tullut nimetyksi keskusvaalilautakunnan varajäseneksi. Vuodesta 2004 aina viime vuoden kunnallisvaaleihin asti olen ollut mukana Jupperin äänestysalueen vaalilautakunnan toiminnassa, joten
kokemusta vaalilautakunnan työstä on tullut sitä
kautta. Lisäksi olen kokoomuksen paikallisjärjestön, Espoon Kansallisseuran hallituksen jäsen.
2. Tätä nykyä olen eläkkeellä, joten kaikki tehtävät ovat yhtä läheisiä.
3. Espoon Kansallisseura on kokoomuslaisten
jupperilaisten omana paikallisyhdistyksenä kiinnostunut alueensa ja jäsentensä hyvinvoinnista.
Kansallisseuran keskeisenä tehtävänä on alueensa ihmisten koulutuksesta, sivistyksestä ja hyvinvoinnista huolehtiminen. Paikallisyhdistys pitää
yhteyttä kaupunginvaltuustoon ja muihin päättäjiin ja ottaa aktiivisesti kantaa epäkohtiin tehtä--

viensä puitteissa. Olemme esittäneet kannanottoja
aikuis- ja ammatillisesta koulutuksesta sekä hoivapalveluista. Näihin aiheisiin aiomme puuttua
vastaisuudessakin.
4. Olen asunut Jupperissa yli 20 vuotta. Koko
tämän ajan Jupperi on ollut turvallinen, viihtyisä
ja ihmisystävällinen paikka. Kolmen nyt jo aikuisen lapsemme vielä ollessa pieniä etenkin Jupperin turvallisuus ja luonnonläheisyys korostuivat.
Täällä on ollut mukava asua.
5. Luonnonläheisyys on Jupperin parhaita ominaisuuksia. Jänikset loikkivat pihalla ja oravat
vipeltävät aidoilla. Tiheään asutulla pääkaupunkiseudulla tämä ei liene aivan tavanomainen näky.
Pitäkäämme huolta siitä, että luonnon läsnäolo ei
Jupperissa vähene. Teiden kunnossapito on asumisviihtyvyydelle tärkeää. Kaupungin suunnitelmissa onkin muutamien Jupperin alueen teiden
perusteellinen uusiminen.
6. Jupperin Omakotiyhdistys on kiitettävällä
tavalla huolehtinut siitä, että ympäristömme on
pysynyt luonnonläheisenä ja turvallisena. Aktiivisilla kannanotoillaan Omakotiyhdistys on ollut
vaikuttamassa mm. siihen, ettei liiallinen rakentaminen ole vienyt alueelta sen omaleimaisuutta
ja viihtyisyyttä. Paikallisyhdistyksemme Espoon
Kansallisseura on järjestänyt kaikille avoimia
keskustelutilaisuuksia ja toritapahtumia, joihin
toivomme jupperilaisten osallistuvan. Paikallisena toimijana haluamme kuulla asioista, joita alueemme asukkaat pitävät tärkeinä ja joita voimme
yhdessä kehittää.

Vilho Liimatainen (kokoomus):

1. Vaaleihin olen osallistunut muiden jupperilaisten ja kaikkien espoolaisten tavoin ahkerasti
äänestämällä. Mahdollisuus osallistua yhteisten
asioiden hoitamiseen on avautunut lähinnä arjen
normaalin kierron ja kiinnostuksen perusteella,
kuten edellä tuli jo kerrottua.
2. Kiinteistötoimitusten uskottuna miehenä toimiminen ja eri väestöryhmien palveluihin liittyvät
kysymykset kulttuurin, sosiaali- ja terveystoimen
alalla ovat lähellä koulutus- ja kokemustaustaani
sekä yhteisöllisiä arvojani. Kaikki luottamustehtäväthän ovat sinänsä aivan yhtä tärkeitä ja niiden
kaikkien tinkimätön hoitaminen parhaalla mahdollisella tavalla on välttämätöntä. Uskon, että
jokainen kuntalainen, joka hakeutuu luottamustehtäviin, katsoo, että pystyy ne asianmukaisesti
hoitamaan ja luottamuksen arvoisesti niistä vastaamaan.
3. Haluan henkilöverkostojeni kautta vaikuttaa
valtuustossa päätöksiä tekeviin sekä kaavoittajiin
Jupperin kaavoituksen ja rakentamisen ratkaisuissa säilyttämään alue JOY:nkin kaiken aikaan prio--

risoimana luontoystävällisenä asuinalueena.
Ympäristökysymysten, yleisen järjestyksen ja
seudullisen siisteyden opetusta tulisi tehostaa ja
konkretisoida koulussamme.
4. Jupperi on nykyisellään avara luonnonläheinen ja ehkäpä paras mahdollinen espoolainen
asuinalue. Pitäkäämme se sellaisena!
5. Tie- ja liikenneoloja tulisi joiltain osin kehittää. Myös ulkoiset uhat, kuten esim. lentomelu, vesien ja muukin saastuttaminen tulisi torjua kaikin
keinoin. JOY tekee tässä erittäin arvokasta työtä,
mikä ansaitsee meidän kaikkien vankan tuen.
6. JOY:n järjestämät tilaisuudet ja tapahtumat
tarjoavat siihen hyvän mahdollisuuden. Ne tulisi
vain laittaa ahkerammin omiin kalentereihin, ehkä
kaikkien jupperilaisten tulisi huomioida ne laajemmin.
JOY: n webbisivut ja lehti ovat erittäin hyviä
foorumeita. Ehkä juuri lehti voi toimia keskustelun avaajana laajempien teemojen pohjalta. Ja
ehkäpä kotisivuista voisi innostaa jupperilaisia
muodostamaan oman ”koti-blogi” portaalin, jossa
keskustelu viriäisi aivan päiväkohtaisista asioista,
ongelmista, ideoista, henkilökohtaisista kokemuksista jne. Kannattaisiko virittää palkinnolla varustettu haaste ensimmäiselle, joka uskaltaisi avata
homman ja panna ”pallon kiertämään”?

Jarmo Lius
ent. Lindholm
(vihreät):

1. Olen liki 20
vuotta tuonut esille
miesten tasa-arvonäkökulmia. Miesten elinikä on seitsemän vuotta naisia
alhaisempi, espoolaiset asunnottomat
ovat valtaosin miehiä, koulupudokkaat
ovat poikia. Miesten
ongelmista maksavat kaupunkilaiset
valitettavan kalliisti.
Minut valittiin tasa-arvotoimikunnan puheenjohtajaksi. Oman vaalilupaukseni mukaisesti pyrin
nostamaan esille ja ratkomaan miesnäkökulmaisia
tasa-arvokysymyksiä.
2. Minulla on sekä kaupallinen että taiteen
koulutus. Tasa-arvotoimikunnan puheenjohtajana voin hyödyntää molempia koulutuksiani, sekä
pitkää uraani järjestöissä. Ammatiltani olen kirjapainoyrittäjä.
3. Tammipääntien ja Pitkäjärventien risteys on
vaarallinen. Se on vaarallinen lapsille, jotka joutu-

Piirros: Matilda Taskinen, Jupperin koulun esi A

“Minun kotini Espoossa”

Kuva: Silve Sahlan

vat ylittämään vilkkaan Pitkäjärventien koulumatkallaan. Se on vaarallinen autoilijoille työmatkaaikana. Turvallisuutta parantava rakennushanke
on toteutettava pikaisesti.
Leppävaaran uimahalli kaipaa peruskorjausta.
Sen energiatehokkuutta parantamalla voidaan peruskorjaus maksaa energiasäästöinä, ei siis yksinomaan veronmaksajien rahoilla.
Nyt kun kaupungin verotulot romahtavat yli
neljäkymmentä miljoonaa euroa, tarvitaan energiatehokkuutta peruskorjaukseen. Peruskorjaus
voi työllistää paikallista työvoimaa ja näin estää
sosiaalisia ongelmia. Suuntaisin katseeni Laaksolahden urheilupuistoon, alueen yhteisten rakennusten energiaperuskorjauksiin.
4. Olen asunut Jupperissa 70 luvun alusta. Alue
on yhä olemukseltaan kyläyhteisö niin kuin se oli
muutama vuosikymmen sitten. Oma uimarantamme veden laatuun on kiinnitetty huomiota ja puh-

distaminen aloitettiin ajoissa. Kylään on osunut
onneksemme viisaita asujia jotka ovat osanneet
vaatia mukavuuden lisäksi puistomaista ekologiaa.
5. Valta osa vapaa-ajastani kulutan Internetissä, jonka avulla ylläpidän poliittisia yhteyksiäni.
Minulle onkin luontevaa kyläillä www.jupperi.fi
sivustossa ja tutustua alueen hankkeisiin.

Jasminiitta
Lumme
(sosiaalidemokraatit):

1.
Vuoden
vaihteessa alkoi
neljäs kausi kaupunginvaltuutettuna ja
samaan
aikaan aloitin
kulttuurilautakunnan puheenjohtajana. Aikaisempia
tehtäviä vuosien
varsilta ovat mm.
kaupunginhallituksen, ympäristölautakunnan ja
Uudenmaan maakuntahallituksen jäsenyydet.
2. Olen luokanopettaja ja molemmissa nykyisissä tehtävissä voin hyödyntää sitä kokemusta,
jota työni kautta saan. Vaikka suurin osa päätettävistä asioista koskee varsinaisesti vallan muita
kuin opetukseen liittyviä asioita, työni vaikuttaa
osaltaan siihen näkökulmaan, josta käsiteltäviä
asioita tarkastelen.
3. Jupperin alueen joukkoliikenteeseen on tulossa muutoksia ja tässä työssä olen pyrkinyt vaikuttamaan siihen, että huomioidaan alueen erityispiirteet. Kirjaston säilymisessä olin aktiivinen ja
edelleen kannan huolta siitä, että kirjastomme jatkossakin säilyy. Äitinä ja opettajana myös kouluja päivähoitoasiat ovat sydäntä lähellä. Toivoisin,
että saisimme kehitettyä koululaisten iltapävätoimintaa. Kaikilla espoolaisilla kouluilla voisi ja pitäisi olla sekä opettajien että koulun ulkopuolisten
toimijoiden järjestämää iltapäivätoimintaa paljon
nykyistä enemmän. Luuvanmäestä puuttuu päiväkoti ja leikkikenttä, näiden kiirehtimisen puolesta
olen käynyt keskusteluja.
4. Jupperi on viihtyisä, pieni kylä kaupungin
keskellä. Tänne on ihana tulla työpäivän jälkeen.
5. Pikkukylämäisyyden ehdoilla.
6. Aivan kuten tähänkin saakka ihmiset saavat
mielellään olla yhteydessä, jos jotakin asiaa tulee.
Kevät tulee!

--

Jupperin Yhteistuvan historiaa

Kuva arkistoista

Yhteistupa sijaitsee osoitteessa Yhteistuvantie
6, eli nimeään kantavalla kadulla korkealla paikalla keskellä isoa tonttia. Kysymyksessä on kansandemokraattisen työväenliikkeen monien vuosien aikana lähinnä talkoilla rakentama järjestötalo,
jota kutsuttiin ajan tavan mukaan kansantaloksi.
Heti sodan jälkeen, jo pitkälle 1950-luvulle, kansantaloja rakennettiin ympäri Suomea useita satoja. Rakennustöitä organisoi 1945 perustettu valtakunnallinen kansandemokraattinen Kansantalojen
yhdistys ry.
Aseleposopimuksen mukaan, joka solmittiin
neljäntenä päivänä syyskuuta 1944, saksalaisten
Suomessa oleva omaisuus siirtyi Neuvostoliitolle,
joka lahjoitti sitä edelleen Suomen kansandemokraattisille yhteisöille. Mainitun valtakunnallisen
yhdistyksen järjestösuhteilla Suomen kommunistisen puolueen Dalsvik-Jupperin osasto sai haltuunsa kaksi saksalaista parakkirakennusta Porin
lentokentältä.
Puretut parakkirakennukset kuljetettiin levyinä
junalla Kilon pysäkille, josta Adolf Parviainen kuljetti ne autollaan Laaksolahteen puolen kilometrin päähän Yhteistuvan rakennuspaikasta. SKP:n
Dalsvik-Jupperin osasto oli onnistunut ostamaan
4300 m² tontin 29.8.1946 Tammipään Puutarha ja

Yhteistuvan portailla poseerattiin jo alkuvuosina

--

Kuva Lauri Määttänen

Paikallisten juhlien, kuten omakotiyhdistyksemme “Römppäjäisten” suosittu pitopaikka Yhteistupa omaa vasemmistolaisen
taustan.

Artturi Winqvist nykyisen Yhteistuvan portailla.

Taimisto Oy:ltä. Rakennuspaikalla ei ollut vielä
tietä, vaan puutavaralevyt oli kuljetettava tontille hevos- ja miesvoimin. Tavaraerä oli niin suuri,
että varsinaisen rakennuksen ohella siitä saatiin
tontille vielä erillinen tanssilavakin. Ulkoilmalava
rakennettiin ensiksi ja niin sanotuilla tanssilavatuotoilla pystyttiin aloittamaan Yhteistuvan rankennustyö. Osasto piti ensimmäisen kokouksen
omalla palstallaan toukokuussa 1947, mutta talo
valmistui vasta useita vuosia myöhemmin.
Talon ylläpitäjäksi perustettiin jo 1946 erityinen
yhdistys, Aatteellinen taloyhdistys Yhteistupa. Samalla tavalla talon hallinnointi on järjestetty nykyisin, joskin yhdistysten nimet ovat vuosien saatossa vaihdelleet. Nykyiseen hoitoyhdistykseen,
joka on nimeltään Jupperin Yhteistupayhdistys ry,
kuuluvat seuraavat toimivat järjestöt:
Espoon Vasemmistoliiton kunnallisjärjestö,
Rakennustyöläisten liitto ry:n osasto 256,
Voimistelu- ja urheiluseura Pitkäjärven Kisa,
Jupperin Demokraattinen yhdistys,
SNLS:n Dahlsvik-Jupperin osasto,
SKP:n Dahlsvik-Jupperin osasto ja
Naisjärjestö Jupperin Jaanat.
Toiminnallisesti Yhteistuvan aktiivisin aika
ajoittuu 1950-luvun alkupuolelle, jolloin tansseja ja ohjelmallisia iltamia oli viikoittain ja väkeä
riitti. Parhaimmillaan ulko- ja sisätiloissa saattoi
olla koolla 300 - 400 henkilöä. Ohjelmasta vastasivat omat näytelmäryhmät, kisälliryhmät, sekä
jopa oma lauluyhtye, jonka esikuvana saattoi olla
peräti kuuluisa Harmony Sisters. Paikalla kävi
myös sen ajan kuuluisimpia orkestereita ja lau-

Jupperin Jaanat
vauhdissa. Toinen
oikealta Artturi Winqvistin edesmennyt
puoliso.

tyisesti Artturi Winqvist ja Veli Martikainen.
Artturi, jonka useimmat jupperilaiset tuntevatkin, on JOY:n kunniajäsen ja hänen isänsä on
aikanaan ollut perustamassa omakotiyhdistystämme. Veli Martikainen asuu Linnaisissa ja toimi
vuosina 1974 - 83 Yhteistuvan hoitoyhdistyksen
puheenjohtajana. Hänen aikanaan talo sai nykyisen ulkoasunsa ja nykyaikaiset mukavuutensa.
Kiitän lämpimästi molempia järjestöveteraaneja Artturi Winqvistiä ja Veli Martikaista mielenkiintoisista haastatteluista.
Lisätietoja: www.yhteistupa.net,
http://seurantalot.fi/jupperin_yhteistupayhdistys_ry/index.html
Lauri Määttänen

Vapunvietto 1952.

--

Kuvat arkistoista

lusolisteja, esimerkiksi Ossi Aallon ja Asser Fagerströmin orkesteri, Erkki Junkkarinen ja usein
nähty Henry Theel, joka kesäisin asui lähistöllä
Laaksolahdessa. Vierailipa siellä ajan tavan mukaan joskus myös niin sanottuja lättähattuja rähinöimässä. Useimmiten kuitenkin heidän tulostaan
saatiin tietää etukäteen ja paikan järjestysmiestoiminnasta vastaava Arvo Sjögren sai pidettyä asiat
hallinnassa.
Yhteistuvan hoitoyhdistyksessä oli paljon aktiivista väkeä, joka toimi laajemminkin paikkakunnan eduksi. Yleisesti on tiedossa, että nykyisen
vasemmistoliiton edeltäjät ajoivat ponnella esimerkiksi Jupperin koulun rakentamista ja alueen
katu- ja tiehankkeita.
Tietoja Yhteistuvan vaiheista ovat antaneet eri-

Laaksolahden historiaa
Lehtori Kari Pohjakallio esitelmöi
12.3.2008 Laaksolahden kirjastossa Laaksolahden historiasta.
Kuuntelijoina oli noin 20 ympäristön asukasta, joista monet ovat jo useamman vuosikymmenen asuneet tällä alueella, jotkut
jopa 40-luvulta lähtien. Kari Pohjakallio
käyttikin esitelmässään taitavasti hyväksi kuulijoita, kysymällä vastauksia ongelmiin, joihin ei ole mistään tutkimuksista ja
historiikeista ja muista materiaaleista saatu vastauksia ja tarpeeksi tietoa.

Piirros: Kia Erkkilä, Jupperin koulun esi A

1936. Aurora Karamzinin sisaren tyttären tytär oli
naimisissa Henrik Kihlmanin kanssa.
Kari Pohjakallio valaisi kiinnostavasti Dalsvik
Gårdin taustaa ja historiaa ja ketkä tällä tilalla
asuivat. Vuonna 1936 syntyi yhtymä Källstrand
Ab. Neljä henkilöä perusti sen (Salo, Tulonen,
Hämäläinen, Lundqvist). Kihlmanien omistama
Dalsvik Gård siirtyi Källstrand Ab:n omistukseen
1936. Se osti silloin kaikki Dalsvik Gårdin 36 osaketta.
Källstrand Ab päätti palstoittaa alueen ja myydä
palstat. Arkkitehti Laisaari laati palstoitussuunnitelman, joka valmistui 1937. Asiat eivät kuitenkaan sujuneet näin yksinkertaisesti. Silloin jo oli
olemassa säädöksiä, jotka rajoittivat tällaisten asutusalueiden syntymistä. Nyt todettiin, että rakenVarsinkin puustoon ja kasvillisuuteen hän kiin- nuskaavalain mukaan pitäisi tehdä rakennuskaava.
nitti erityistä huomiota. Oletteko tienneet, että täl- Laaksolahden rakennuskaava valmistui vuonna
lä seudulla on ollut koko joukko hyvin erikoisia, 1938 ja se vahvistettiin 1939. Ensimmäiset uudet
harvinaisia kasveja, joita vieläkin löytyy. Kari kevytrakenteiset talot nousivat 1938. Jupperissa
Pohjakallio kertoi nähneensä jo ennen Laaksolah- taloja nousi jo pari vuotta aikaisemmin.
tiaikaansa Helsingin yliopiston kasvitieteen laiTätä ennen oli jo ollut joitakin hyvin kevyesti
toksen museossa mainintoja erikoisista kasveista, rakennettuja kesämökkejä. Vuodesta 1937 lähtien
joita oli löydetty juuri Laaksolahdesta.
sitten Dalsvik Gårdin alueita alettiin kaavoittaa
Aurora Karamzin oli suuren lehtipuualueen ja jakaa palstoiksi. Useimmat asuivat täällä vain
perustaja. Hän oli tuottanut puut Uralin takaa Si- kesän ja palasivat Helsinkiin talviajaksi. Muutaperiasta. Laaksolahden lehtikuuset ovat peräisin massa talossa oli ympärivuotista asumista, joka li1860-luvulta. Vanhoja suuria lehtikuusia on edel- sääntyi sodan jälkeen 1940-luvulla. Mukavuuksia
leen tällä alueella.
ei vielä silloin ollut, eikä kunnallistekniikkaa ollut
Aurora Karamzin oli Diakonissalaitoksen perus- lainkaan. Se tuli vasta 1960-luvulla. Varsinaisia
taja ja hän omisti myös Träskändan Kartanon. Aurora Karamzin osti Dalsvikin kartanon luultavasti
vuonna 1846. Yhtenä avoinna olevana kysymyksenä oli se, onko Pikku-Aurorassa korjattavana
ja muovipaketissa parhaillaan oleva tilanhoitajan
rakennukseksi nimetty rakennus Dalsvikin Kartanon tilanhoitajan sinne siirretty rakennus, vaiko
Träskändan kartanon tilanhoitajan asuinrakennus
siirtämisen jälkeen?
Vanhoissa rakennuksissa on paljon historiaa.
Monia kysymyksiä tuli esiin ja osalle ei ehkä koskaan löydy lopullista vastausta. Mietittiin muun
muassa, mikä mahtaa olla Laaksolahden vanhin
olemassa oleva talo.
Laaksolahden monitoimitalo kunnostettiin
vanhasta 1905 rakennetusta Dalsvikin kartanon
navetasta. Se on myös siis kuulunut nykykielellä sanottuna Laaksolahden kartanoon. Karamzinin suvun jälkeen Henrik Kihlmanin suku omisti
Laaksolahden Kartanon, Dalsvik Gårdin, vuoteen “Minun kotini Espoossa”
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omakotitaloja syntyi jo 1960-luvulla, mutta varsinainen ”buumi” tuli 1970-luvulla, jolloin rakennettiin hienoja ja isoja omakotitaloja. Palveluja ei
vielä silloin paljon ollut. Jo silloin pelättiin liian
tiivistä rakentamista ja sitä, että puistomainen
kaunis ympäristö muuttuisi. Rakennuslautakunta
ja rakennusvirasto valvoivat normeja, joiden mukaan rakentaminen sallittiin.
Sodan jälkeen syntyneitä rintamamiestaloja on
Laaksolahdessa suhteellisen vähän. Talot olivat
alun perin helsinkiläisten kesämökkejä. Vuonna 1938 rakennettiin ensimmäinen ”tukeva” talo
Kuttulammentielle. Se oli hirsitalo ja siinä asui
Mobergin perhe. Perheen isä oli Ruotsin kansalainen ja piti muun muassa. säähavaintokirjoja.
Sanoma Oy:n kesäsiirtola perustettiin ”kolmelle koivulle” 1941. Sen perusti Aatos Erkko. Tälle
alueelle rakennettiin 54 mökkiä. Nykyään siinä on
Carita Huttusen pitämä puutarhamyymälä.
Useimmat Laaksolahdessa pysyvästi asuvat

henkilöt kulkivat junalla töihin Helsinkiin Leppävaaran tai Kauniaisten asemalta.
Vuonna -52 oli koululakko Jupperissa. Koulua
pidettiin silloin Näsäkkälän huvilassa ja Jupperin
Kartanossa. Ensimmäinen posti tuli vuonna 1948.
Vuosina 1935- 36 tehtiin Jupperin palstoitus.
Jupperin alueen kehityksen historia on hyvin samantapainen. Siitä on lehdessä kerrottu aikaisemmin ja tarkat tiedot löytyvät seuraavista kirjoista:
”Jupperi – Furiiritilasta pientaloalueeksi” ja ”
Jupperi – mökistä omakotitaloksi”.
Jupperilaiset perustivat Pitkäjärven VPK:
n 1936, johon laaksolahtelaiset tulivat mukaan
1939.
Muistiin merkitsi Lea Ala-Peijari
Lähteet: Kari Pohjakallion esitelmä Laaksolahden
kirjastossa 12.3.2008
Hämeri- Pohjakallio: Pientalokulttuurin jäljet Espoon
Laaksolahdessa

Suomen sodasta 1808 -1809 on kulunut 200
vuotta. Laaksolahden kirjasto täyttyi torstaina
5.3.09 aktiivisista osanottajista kirjallisuusiltaan,
jossa espoolainen kirjailija Reima T. A. Luoto
kertoi seikkaperäisesti ja mielenkiintoisella tavalla Suomen sodan taustoista, tapahtumista ja
seurauksista nykytutkimuksen valossa. Hänen
esittämänsä sodankäynnin kulusta kertovat kartat
havainnollistivat oivallisesti esitystä. Luoto esitteli sotahistoriaa Heikki Talvitien ja Pekka Visurin kanssa kirjoittamansa teoksen pohjalta. Kirjailijat kertovat kirjassaan silloisten sotavuosien
kansainvälisistä ja erityisesti Suomea koskevista
tapahtumista peilaten sodan vaikutuksia myös nykypäivään. Monien historiallisten vaiheiden kautta tavoitteena oli itsenäinen Suomi.
Auroran koulun rehtori Martti Hellström esitteli koulun teatteriryhmän laatiman ja kokoaman
tarinan Sven Dufvasta sanoin ja kuvin. Tarina oli
mielenkiintoinen ja se osoitti jälleen sen, kuinka
historian tapahtumat saadaan eläviksi oppilaille,
jotka itse saavat osallistua tarinan kertomiseen.
Totuttuun tapaan kirjallisuusillan järjestivät
Laaksolahden kirjaston ystävät yhteistyössä kirjaston kanssa.
Anna-Ester Liimatainen-Lamberg

Kirjailija Reima T. A. Luoto
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Kuva: Leena Krenzer

Kirjallisuusilta Laaksolahden
kirjastossa

Linjastomuutokset syksyllä
YTV:n lehti “Hyppää kyytiin” 1/2009 jaettiin joka kotiin äskettäin. Se käsitteli joukkoliikennesuunnitelmaa vuosille 2010- 2014.
Monia hämmensi se, että siinä ei mainittu
niitä Jupperin seudulle liikennöiviä linjoja, joiden muutokset tai muuttumattomuudet toteutuvat jo syksyllä 2009.
Linjan 15 reitti säilyy ennallaan. Aikataulumuutokset kannattaa toki tämän kuten muidenkin seutumme linjojen suhteen tarkistaa syksyn aikataulukirjasta.
Linjan 24 reitti muutetaan kulkemaan Kuusinevantien, Rastasniityntien, Veininlaaksontien ja

Lähderannantien kautta Turuntielle (edellyttäen,
että tietyöt valmistuvat). Päivä-, ilta- ja viikonloppuliikenteestä ajetaan osa vuoroista tunnuksella
24T Karakalliontien kautta.
Linjan 25 reitti muutetaan kulkemaan Laaksolahdentien kautta. Vuorovälejä tihennetään ja liikennöintiaikaa pidennetään iltaisin noin kello 21:
een. Järjestelyllä korvataan linjan 248 reitin lyhentäminen Lähderantaan.
Linjan 248 päätepysäkki muuttuu siis Lähderantaan. Iltaisin kello 21:n jälkeen ja varhaisaamuisin liikennöidään tunnuksella 248A edelleen
Jupperiin asti. Linjan 248K vuorot muutetaan kulkemaan Turuntietä Karakalliontien sijasta.
Linja 315 säilyy ennallaan.
Silve Sahlan
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Talvitapahtuma rantaniityllä
Vanhan ajan kunnon talvi oli saapunut Jupperiin,
ja
perinteinen
talvitapahtuma
järjestettiin laskiaisunnuntaina
22.2.2009 rantaniityllä.
Valitettavasti vetokoirat kuin myös
hevoset olivat ajankohdasta johtuen kovin varattuja, joten
suunniteltu ajelu jäi
toteuttamatta. Jääpeite kuitenkin oli poikkeuksellisen vahva ja
lunta oli riittämiin, joten ilmassa oli suuren hiihtokilpailun tuntua. Moni nuori kyseli malttamattomina, koska päästään kisailemaan, sillä treenejäkin oli jo takana.
Yhden nuoren miehenalun huoli ja tuska oli
suuri, sillä sukset olivat tiettävästi kotona. Yhteisesti sovittiin että vanhempien avustuksella sukset
noudetaan pikaisesti ja näin ollen osanotto olisi
mahdollista. Kyyneleet vierähtivät pojan poskille
kun hän tuli ilmoittamaan että sukset eivät löytyneet kotinurkista, vaan ne ovat jääneet tarhalle!
Kyynelten kostuttamille kasvoille ilmestyi mahtava hymy, kun yhdessä todettiin että pääasia on
osallistuminen, voihan sen hiihtolenkin suorittaa
juostenkin.
Kilpailussa oli eri ikäluokille omat sarjat ja viimeisenä sarjana, kuin pisteenä iin päälle, oli sarja
”juosten ladun vieressä”. Tähän sarjaan osallistui
useampi nuori.
Tarjoiluteltan luona riitti vilskettä koko tapahtuman ajan; kuuma mehu, kahvi piparin kera sekä
makkara maistui erinomaisesti talvitapahtumaan
osallistuneille.
Pitkäjärven VPK osallistui myös runsaslukuisena talvitapahtumaan. Palokunnan asiantuntevalla opastuksella sai harjoitella alkusammutustaitojaan nestesammuttimella. Taltutettavana oli
näyttävästi roihuava nestekaasupalo. Halukkaita

oli kiitettävän paljon, ja liekit sammuivat vaihtelevalla menestyksellä kovan yrittämisen tuloksena. Palokuntalaiset ovat kouluttautuneet valistustehtäviin erittäin hyvin, ja sitä tietotaitoa jaetaan
mahdollisimman monelle henkilölle eri tilaisuuksissa. Suuret kiitokset heille!
Tilaisuuden päätteeksi saimme nähdä mitä tapahtuu kun kiehuvaan rasvaan kaadetaan vettä.
RASVARÄJÄHDYS oli seurauksena ja siinä syntyvä suuri tulipallo tekee taatusti ikävää tuhoa sisätiloissa.
Tapahtumatoimikunta kiittää kaikkia talvitapahtumassa mukana olleita mukavasta osallistumisesta.
Lasse Gustafsson
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Hiihtokilpailun tulokset 22.2.2009
Hiihtäen:			
1. Vikman Casper no. 6 		
2. Pitkänen Aurora no. 4
3. Pitkänen Kristo no. 1 		
4. Norrena Vilja no. 2 		
5. Fagerholm Joel no. 3 		

aika
1,51
2,07
2,56
3,23
4,24

Juosten:
1. Pentikäinen Aaro no. 9
2. Hops Pessi no. 5 		
3. Kantakoski Arttu no. 8
4. Forsgren Ada no. 10 		

1,35
1,59
2,37
3,00
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Kuvat: Pekka Puomio

JOY:n retki Kotkaan lauantaina 12.9.
Alustava ilmoittautuminen viimeistään 15.5.09 mennessä: Lasse Gustafsson,
puh. 0400 458 167 tai lasse.gustafsson@kolumbus.fi
Varaa paikkasi ajoissa!
Ohjelma: 07:30 lähtö bussilla Jupperinaukiolta kohti Kotkaa
10:00 tapaamme Kotkan matkailuoppaan ja lähdemme tutustumaan merelliseen satamakaupunki Kotkaan: Aloitamme noin tunnin kierroksella Kotkan saarella, jossa näemme kaupungin kauniita puistoja
ja muita merkittäviä nähtävyyksiä. Kierros jatkuu edelleen Kotkan satamaan, jossa matkaamme ajassa
1950-luvulle – on vuosi 1955 ja Kotkankin matkailu on lisääntynyt Helsingin Olympialaisten myötä.
Kantasatamassa tapaamme Sataman Työnjohtajan, jossa tiivistyy kotkalaisuuden peruspiirteet: suuri
ylpeys kotikaupungista ja kunnioitus merta kohtaan. Hän kertoo meille tarinoita elämästä tuohon aikaan.
12:00 lounastamme Karhulan puolella ravintola Wanhan Lasimestarin noutopöydässä. Lämminhenkisessä Lasimestarissa voi lounaan lomassa ihastella Karhulan Lasitehtaalla valmistettuja lasiesineitä
sekä tutustua lasitehtaan historiaan.
13:30 Opastettu tutustuminen Merikeskus Vellamoon. Noin tunnin yleiskierroksella voidaan joko keskittyä Suomen Merimuseoon tai ottaa mukaan myös samassa rakennuksessa sijaitseva Kymenlaakson
museo. Oppaamme kertoo sekä näyttelyistä että tietenkin itse rakennuksesta. Kierroksen jälkeen jää
vapaata aikaa tutustua itseään kiinnostaviin näyttelyn osiin.
15:00 Vellamosta siirrymme Kotkan Maretariumiin. Akvaariotalo on ainutlaatuinen kohde maailmassa: se esittelee suomalaisten vesistöjen vedenalaista maailmaa. Maretariumissa voi tehdä kalamatkan
Lapin tunturipuroista Suomenlahden merialueelle. Eksoottisten vesien värikylläisiin kaloihin nähden
hillitynnäköisten kotimaisten kalalajien määrä on yllättävä: yli 50 erinäköistä lajia on sijoitettu akvaarioihin niille ominaisiin ympäristöihin. Yksi kiinnostavimmista on valtava 7 metriä syvä ja läpimitaltaan
10- metrinen Itämeriallas. Opastettu kierros kestää noin puolisen tuntia ja sen jälkeen voi vielä kierrellä
itsekseen tai vaikka poiketa kahville Akvaarion kahvilaan.
16:00 kierroksemme päättyy noin tunnin vapaaseen aikaan kaupungilla
17:00 lähtö takaisin kohti Espoota, matkalla poiketaan Disan Kalakaupassa Ahvenkoskella
n. klo 19:30 olemme takaisin kotikulmilla
Alustava retken hinta (edellyttäen vähintään 40 matkustajaa):
JOY:n jäsenet 32 €, alle 15v. lapset 25 €, ulkopuoliset aikuiset 64 €, lapset 51 €
Hintaan sisältyy bussikuljetukset Jupperista Jupperiin, ohjelman mukaiset tutustumiset sisäänpääsymaksuineen ja opastuksineen sekä lounaan ja Astor Oy Matkapalvelun kuljettajan/matkaoppaan palvelut.

Kuulumisia seniorikerhosta
Kerho aloitti reippaasti toimintansa. Iloisia
ja vireitä kerholaisia tuli tuvan täydeltä. Aluksi
kahviteltiin niin kuin asiaan kuuluu. Siinä sivussa jokainen vuorollaan kertoi kuka kukin on ja
miten on Jupperiin joutunut. Sitten Maria Tarvas
opasti miten tuolilla istuenkin kuntoaan voi kohentaa. Tulisi edes se tehtyä!
Tulevista ohjelmista sen verran tietoa, että
huhtikuun tapaamiseen tulee kuntosalin ohjaaja

Lähderannasta kertomaan ikäihmisten kunto-ohjelmista. Toukokuussa saamme tietoa mitä palveluja ja mahdollisuuksia Espoon kaupunki tarjoaa
senioreille. Vaikka alussa mainittiin, että tupa oli
täynnä, niin varmasti mahtuu mukaan ja kaikki
halukkaat ovat tervetulleita.
Muistakaa päivämäärät: huhtikuu 23.4. ja toukokuu 28.5., siis torstaina kello 13.00 - 14.30.
Tervetuloa! Eila Räisänen, gsm 0500 675 228
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Kasvun ihme
Keväinen auringon paiste saa askeleeni
suuntautumaan kaupassa siemenhyllyjä
kohden. Ne ovat minulle kuin karkkihyllyt
lapsille. Kaikkea pitää katsella, ja mielessä
nautiskella kukista, niiden väreistä ja tuoksuista. Vihannessiementen kohdalla näen
sieluni silmillä, miten porkkanat ja herneet
kasvavat suuriksi ja meheviksi.
Lumien kadottua ja maan lämmettyä pitää etsiä
lapiot, talikot ja haravat esiin, kastelukannukin.
Pellon reunassa kuluu pitkä aika lapion varteen
nojaillessa ja kylvösuunnitelmia laatiessa. Pohdin,
mitä mihinkin riviin laitetaan: Miten se menikään
vuoroviljelyssä rivit niin, ettei tuholaiset löydäkään haluamiaan kasveja, vaan hämääntyvät ja
niin ovat kylväjän vaivat tulleet palkittua.
Ensin on maa käännettävä talikolla ja rikkaruohot poistettava. Näin on kesällä vähemmän
kiusaa niistä. Samalla voi havainnoida; mitä ötököitä mullan joukossa on vilistämässä piiloihinsa.
Kun maa on käännetty, haravoidaan pinta tasaiseksi, silloin on helpompi vetää kylvörivit. Sen
jälkeen tulee kylvön vuoro. Siemenpussien päällä lukee ohjeet. Kukkasiementen pussissa lisäksi
kuuluvatko ne aurinkoiseen vai puolivarjoiseen

paikkaan.
Kylvön jälkeen siemenet peitetään ja rivit taputellaan haravalla tiiviiksi. Jos kylvövakoa ei ole
kasteltu, niin kastelun voi tehdä nyt. Rivien alkuun
laitetaan nimilappu tai siemenpussi merkiksi, mitä
missäkin kylvössä pitäisi kasvaa. Tämä helpottaa
pienten taimien tunnistamista, kun ensimmäiset
sirkkalehdet tulevat esiin.
Sama idea on taimikasvatuksessakin. Hankitaan
sopivan kokoisia ruukkuja tai laatikoita ja niihin
multaa. Kylvöastiat jätetään vähän vajaaksi, jotta
kasteluvesi ei tule yli ja multa pysyy ruukuissa.
Istutukset sijoitetaan aurinkoisen ikkunan läheisyyteen asunnossa. Sopivassa valossa taimista tulee tanakoita ja ne lähtevät hyvin alkuun ulkona
lopullisessa kasvupaikassaan.
Ilmojen lämmettyä voi taimiruukkuja pitää vähitellen ulkona ja näin totuttaa kasveja. Vaarana
on, jos innostuksissaan laittaa siemenet itämään
liian aikaisin. Silloin taimet ehtivät kasvaa pitkiksi ja honteloiksi kuin herneet. Jos taas siemenet
ovat hitaasti itäviä, kuten esimerkiksi tomaatin, ne
eivät ehdi istutuskuntoon ajoissa. Tähän auttaa se,
että ostaa valmiit taimet torilta.
Jos kasvatus näinkin epäonnistuu, niin aina voi
mennä torille ja ostaa ammattilaisilta meheviksi
kasvaneet juurekset ja tuoksuvat kukat.
Eila Räisänen
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Yhteistyökumppaneita ja kannatusjäseniä

Väsyttääkö?
Kaipaatko lisää virkeyttä?
Haluatko laihtua?
Vapauta hyvän ravitsemuksen voima.
Löydä avainasiat hyvinvoinnin saavuttamiseksi.

Laaksolahden M-market
Oma lähikauppamme

Soita ja varaa aika veloituksettomaan
hyvinvointiarviointiin.
Vinkit terveellisempään elämäntapaan,
painonhallintaan ja urheiluravitsemukseen.

Juha ja Salla Matilainen
09-595846

Henkilökohtaiset hyvinvointiohjaajat
Its. Herbalife-jälleenmyyjät

Auli Malimaa
0405056065

Seija Kotipalo
0405045934

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

www.upeaolo.com

Nyt myös:
Ilma- ja
vesilämpöpumput
Aurinkolämmitys
Oilon -maalämpöpumput

Toimitusjohtaja Marko Lehtonen, Aisatie 16 B, 01640 Vantaa, Linnainen

Salakuljetusta ja kartanoromantiikka Lahemalla
Laaksolahden huvilayhdistys järjestää lauantaina 16.5.2009 päiväretken Viron pohjoisimmalle niemelle Viinistun pieneen yli 600-vuotiaaseen kaupunkiin, ja sieltä edelleen Rakveren kaupunkiin.
Kohteissa useampia mielenkiintoisia tutustumiskohteita, ym. mukavaa.
Matkan hinta on 120 euroa/hlö, ja siihen sisältyy bussikuljetukset Espoosta Espooseen, laivamatkat
Helsinki-Tallinna-Helsinki, ohjelman mukaiset opastukset ja vierailut sisäänpääsymaksuineen, 3
ruokalajin lounaan Sagadin kartanossa.
Katso tarkempi matkaohjelma osoitteessa www.laaksolahti.fi, ilmoittautumiset marjo.matikka@
luukku.com tai Marjo Matikka, 050 300 1327.
Yhteistyöterveisin
Laaksolahden huvilayhdistys
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Siivoustalkoot
torstaina 7.5. klo 18.00 alkaen
kokoontuminen “Surffirannassa”
Talkoiden jälkeen makkara- ja limutarjoilu.
Siivotaan ranta- ja puistoalueita sekä muita yleisiä alueita, kuten katuvieriä.
Roskat jätesäkkeihin, joita jaetaan ja joiden haku tapahtuu “Surffirannasta” ja Tammenterhon pihalta.
HUOM! Jätelava ei ole tänä vuonna paikalla.
Taloudesta tulevat jätteet tulee toimittaa Sortti-asemille.
Lähin Sortti-asema, Konala, Betonitie 3, ajo Vihdintieltä, Paperitien kautta.
Sortti-asemille voi tuoda hyötyjätteitä, ongelmajätteitä ja sekajätteitä henkilöautolla, peräkärryllä,
pakettiautolla tai muulla kevyellä kuljetusvälineellä.
Sortti-asemat ovat avoinna ma - pe klo 7 - 21, la ja su suljettu.
Lisäksi poikkeuksellisesti auki:
la 25.4. klo 9.00–16.00, to 30.4. klo 7.00–17.00, la 9.5. klo 9.00-16.00, la 16.5. klo 9.00–16.00
Ongelmajäteauto kiertää seudulla torstaina 16.4.09
17.00 - 17.30 Rantatie 15, pallokenttä, Jupperi
17.40 - 18.20 Lähdepurontie / Pitkäjärventie, p-alue, Laaksolahti
18.30 - 19.00 Laaksonpohjantie / Kuusinevantie, Laaksolahti
19.30 - 20.10 Rastaalantie / Luuvantie, Rastaala

KUTSU KEVÄTKOKOUKSEEN
Jupperin Omakotiyhdistys ry:n sääntömääräinen kevätkokous pidetään keskiviikkona
22. huhtikuuta 2009 kello 19.00 Laaksolahtitalossa, Ylänkötie 16.
Ohjelma
Klo 18.00 Esitys maalämmöstä lämmityslähteenä, DI Mika Mantere, Senera Oy
Klo 18.45 Kevätkokoukseen osallistujien ilmoittautuminen
Klo 19.00 Kevätkokous
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 toimintakertomus;
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!
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Jupperin Omakotiyhdistys
ry:n toimintakertomus
vuodelta 2008
1. YLEISTÄ
Vuosi 2008 oli yhdistyksen 53. 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 2008 toiminnan painopisteitä olivat Jupperinrannan kunnostaminen, asukastapahtumat ja harrastustoiminta.
2. JÄSENET
Yhdistyksen jäsenmäärä oli vuoden 2008 lopussa 435. Yhdistykseen liittyi vuoden aikana 15 varsinaista jäsentä, 2 perhejäsentä ja 3 kannatusjäsentä. Jäsenrekisteristä poistettiin 15 jäsentä. Yhdistyksen kunniapuheenjohtaja on Olavi Laine ja
Artturi Winqvist on kunniajäsen.
3. JOHTOKUNTA JA TOIMIHENKILÖT
Yhdistyksen puheenjohtajana toimi Juha-Pekka Ripatti ja varapuheenjohtajana Asko Forsberg sekä sihteerinä Lea Ala-Peijari. Yhdistyksen taloudenhoitaja toimi Tapani Vuopala, tilintarkastajina toimivat KHT Sinikka Alanen ja varatilitarkastajina Markku Rantalainen. Yhdistyksen lehden ja kotisivujen päätoimittaja oli Juha-Pekka Ripatti ja kiinteistövastaava Kai
Haapamäki.
Johtokunta kokoontui vuoden aikana 11 kertaa ja johtokunnan jäsenet osallistuivat kokouksiin seuraavasti:
Puheenjohtaja		
Varapuheenjohtaja
Sihteeri 			
Muut jäsenet		
			
			
			
			
			
			

Juha-Pekka Ripatti
Asko Forsberg		
Lea Ala-Peijari		
Kai Haapamäki		
Juha Kallanranta		
Urpo Kotipalo		
Heikki Kulusjärvi
Silve Sahlan		
Kimmo Sierimo		
Juha Vepsäläinen		

11
9
10
11
8
10
10
9
9
7

Johtokunnan kokouksiin osallistui myös taloudenhoitaja Tapani Vuopala (7).
4. TOIMIKUNNAT
Johtokunta asetti vuoden alussa seuraavat toimikunnat ja niiden koollekutsujat:
1.
2.
3.
4.
5.

Kaava- ja ympäristötoimikunta
Tiedotus- ja perinnetoimikunta
Rantatoimikunta			
Taloustoimikunta			
Tapahtumatoimikunta		

Silve Sahlan
Silve Sahlan
Juha-Pekka Ripatti
Juha-Pekka Ripatti (vuonna 2007 asetettu)
Asko Forsberg

Toimikunnat ovat kokoontuneet tarpeen mukaan.
Johtokunta asetti sääntöjen mukaisesti vuoden 2008 viimeisessä kokouksessaan taloustoimikunnan vuodelle 2009.
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.
6. YHDISTYKSEN KOKOUKSET
Sääntömääräinen kevätkokous pidettiin torstaina 24.4.2008 Tammenterhossa. Kokoukseen osallistui 13 varsinaista jäsentä
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ja yksi perheenjäsen. Kokouksen puheenjohtajana toimi Tapio Ala-Peijari.
Sääntömääräinen syyskokous pidettiin torstaina 20.11.2008 Laaksolahtitalolla. Kokouksen puheenjohtajana toimi Pekka
Perttula ja sihteerinä Lea Ala-Peijari. Kokouksessa oli läsnä 14 varsinaista jäsentä. Kokouksessa hyväksyttiin toiminta- ja
taloussuunnitelma vuodelle 2009 sekä vahvistettiin liittymis- ja jäsenmaksut että korvaukset johtokunnan jäsenille ja tilintarkastajille.
Syyskokouksessa valittiin yhdistyksen johtokunta vuoden 2009 alussa alkavalle kolmivuotiselle toimintakaudelle. Yhdistyksen puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti Juha-Pekka Ripatti. Johtokunnan jäsenistä Kimmo Sierimo, Silve Sahlan
ja Kai Haapamäki olivat erovuorossa. He olivat ilmoittaneet olevansa käytettävissä myös valittaessa uusia johtokunnan
jäseniä. Lisäksi Asko Forsberg ilmoitti eroavansa johtokunnan jäsenyydestä kesken kauden. Erovuoroisten johtokunnan
jäsenten tilalle valittiin Kimmo Sierimo, Silve Sahlan ja Kai Haapamäki uudestaan kaudeksi 2009 - 2011. Asko Forsbergin
tilalle valittiin vuodeksi 2009 Eeva-Riitta Puomio.
Jupperin Omakotiyhdistyksen johtokunta vuodelle 2009 on seuraava: puheenjohtaja Juha-Pekka Ripatti, Lea Ala-Peijari
(2008 – 2010), Kai Haapamäki (2009 – 2011), Juha Kallanranta (2007 – 2009), Urpo Kotipalo (2008 - 2010), Heikki
Kulusjärvi (2008 - 2009), Eeva-Riitta Puomio (2009), Silve Sahlan (2009 – 2011), Kimmo Sierimo (2009 – 2011) ja Juha
Vepsäläinen (2008 – 2010).
7. JÄSENYYDET YHTEISÖISSÄ
Tarkasteluvuonna yhdistys on toiminut seuraavissa yhteisöissä:
Suur-Leppävaaran alueneuvottelukunta
Edustajana Suur-Leppävaaran alueneuvottelukunnassa oli Silve Sahlan ja varajäsenenä Eeva-Riitta Puomio.
Espoon Kotiseutuyhdistysten Liitto (EKYL)
Silve Sahlan toimi EKYL:n hallituksen jäsenenä.
Suomen Sukututkimusseura
Yhdyshenkilönä on ollut Pirjo Mattila.
Pro Espoonjoki ry
Lauri Määttänen edusti yhdistystä Pro Espoonjoki ry:n hallituksessa. Asko Forsberg ja Juha Kallanranta olivat edustajiston
jäseniä.
9. ASUKASTAPAHTUMAT
Kevättalkoot 8.5.2008
Perinteisissä siivoustalkoissa siivottiin Tammenterhon ympäristöä, rakennettiin hirrestä lisää pihakalusteita ja kunnostettiin
Jupperinrannan uimalaituri kesäkäyttöä varten. Tammenterhon pihaan oli tilattu siirtolava, jolle jupperilaiset saivat tuoda
sekajätettä. Talkoisiin osallistui noin parikymmentä henkilöä ja uurastuksen päätteeksi grillattiin makkaraa ja juotiin talkookahvit
Jupperin Kamariorkesterin kesäkonsertti 4.6.2008
Jupperin Omakotiyhdistys ja Espoon tuomiokirkkoseurakunta järjestivät perinteisen Jupperin Kamariorkesterin kesäkonsertin Laaksolahden kappelissa keskiviikkona 4.6.2008. Tällä tavoin omakotiyhdistys juhlisti samalla Espoon 550-juhlavuotta. Kapellimestari Maarit Kirvessalon valitsema musiikki perustui muun muassa Griegin ja Mozartin sävellysten
tuttuuteen ja suosituimmuuteen. Solisteina esiintyivät Maarit Rajamäki (viulu) ja Päivi Kärkäs (oboe). Musiikkiesitysten
välissä esiintyi lausuntataiteilija, näyttelijä Ritva Tuutti-Friman. Kesäkonserttiin ei ollut pääsymaksua ja konsertti keräsi
yleisöä täyden salin, 100 henkeä. Konsertin ohjelmalehdykästä saadut tulot lahjoitettiin perinteisesti Virossa toimivalle
ystävyysseurakunnalle Kuressaaressa.
Veneretki Sipoon Kaunissaareen 19.8.2008
M/S Merisaraste otti kyytinsä 31 jupperilaista iltapäivällä ja suuntasi keulansa kohti Sipoon Kaunissaarta. Saaressa syötiin
eväitä, paistettiin makkaraa ja kierrettiin ulkoilupolku. Sääkin suosi retkeilijöitä.
Perinteiset Römppäjäiset 27.9.2008
Perinteiset Römppäjäiset pidettiin Yhteistuvalla lauantaina 27.9.2008. Tässäkin tilaisuudessa haluttiin tuoda esille Espoon
550-vuotisjuhlat ja tilaisuuden aloittikin museonjohtaja Mariliina Perkko kertomalla Espoon historiasta. Juhlavuoden kunniaksi illan ruokatarjonta oli erinomainen; kokonainen grillattu sika, juureksia, lammasmakkaroita ja muita herkkuja. Ohjelmassa oli ruokailun lisäksi tanssia, kilpailuja ja leikkejä. Musiikista vastasi tanssiorkesteri ”Eki ja ikivireät”. Juhliin
osallistui noin 50 henkilöä.
Teatterimatka Lahteen 22.11.2008
Jupperin Omakotiyhdistys järjesti lauantaina 22.11.2008 teatteriretken Lahden Kaupunginteatterin ”Cats” musikaaliin.
Hauskalle teatterimatkalle osallistui täysi linja-autollinen jupperilaisia.
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-, heinä- ja elokuussa jumpattiin ulkona Jupperin kartanon nurmikolla. Kesän sateisuus verotti osanottajia.
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Lentopallo
Lentopalloa pelattiin Jupperin koululla tiistaisin yhdessä Veinin Omakotiyhdistyksen kanssa.
Sukututkimuskerho
Kerho kokoontui Pirjo Mattilan johdolla Tammenterhossa joka toinen keskiviikko.
Soitonopetusta Tammenterhossa
Omakotiyhdistys antoi syksyllä Musiikkikoulu Jubalille luvan käyttää Tammenterhon tiloja soitonopetukseen. Kaikkiaan
seitsemän jupperilaista nuorta sai syksyllä soitonopetusta viululla, kitaralla ja sähkökitaralla.
Luontopolku
Rantamäen luontopolku lähtee Tammenterhon pihasta ja opaskarttoja tehtävineen on saatavilla Tammenterhon postilaatikosta.
11. TIEDOTUS- JA JULKAISUTOIMINTA
Yhdistyksen jäsenlehti JOY
Vuosi 2008 oli Jupperin Omakotiyhdistyksen jäsenlehden JOY 31. vuosikerta. Jäsenlehti ilmestyi vuoden aikana neljä kertaa. Se jaettiin peittojakeluna koko Jupperin alueelle ja postitettiin yhteistyökumppaneille. Painosmäärä oli 900 kappaletta
per numero
Internet-sivut
Ylläpidettiin kotisivuja osoitteessa www.jupperi.fi . Ylläpidosta vastasi Urpo Kotipalo.
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
Jupperinranta
Omakotiyhdistyksen vuoden 2008 taloudellisesti tärkein hanke oli Jupperinrannan viihtyisyyden parantaminen. Toimintasuunnitelmaan hyväksytty Jupperirannan kunnostamien tarkoitti käytännössä tiepenkan kunnostamista sortumisen pysäyttämiseksi sekä rinteen maisemointia kasvillisuudella. Toukokuun 19. päivänä aloitettiin tiepenkan pengertäminen hyllyiksi
kaivinkoneella. Rinteen maisemointi ja rannan kunnostaminen saatiin valmiiksi 9. kesäkuuta, kun ahkerat talkoolaiset istuttivat pengerryksille 50 virpiangervoa.
13. KANNANOTOT JA YHTEYDET
Jupperin Omakotiyhdistys ry. on ottanut yhdessä Laaksolahden Huvilayhdistyksen, Lippajärveläiset-Klappsträkgilletin ja
Veinin Omakotiyhdistyksen kanssa kaksi kertaa kantaa vuoden 2008 aikana Ilmailulaitos Finavian Helsinki-Vantaan lentokenttää koskevaan uusittavaan ympäristölupahakemukseen.
Omakotiyhdistys otti myös kantaa postipalveluiden saatavuuteen. Helmikuussa postipalvelut siirtyivät Viherlaaksosta Kauniaisiin, Kauppakeskus Graniin. Omakotiyhdistys esitti maaliskuussa Itella Oyj:lle, että jupperilaisten postipalvelut tulisi
siirtää Kauniaisista Kauppakeskus Selloon. Itella ilmoitti syyskuussa, että jupperilaiset voivat noutaa postipakettinsa Sellosta lokakuun alusta.
14. TALOUS
Vuoden 2008 toiminnan kulut olivat 34.090 euroa (ed.v. 33.258 euroa). Varsinaisen toiminnan tuotot 8.199 euroa (ed.v.
11.603 euroa) muodostuvat tapahtumiin ja tilaisuuksiin osallistuneilta perityistä maksuista. Varsinaisen toiminnan tuottojen
lisäksi yhdistys on saanut avustuksia Espoon kaupungilta ja muilta julkisyhteisöiltä 2.400 euroa (ed.v. 2.000 euroa). Varainhankinnan tuotot 420 euroa (ed.v. 630 euroa) muodostuvat uusien jäsenten liittymismaksuista ja lähialueen yritysten maksamista kannatusjäsenmaksuista. Sijoitustoiminnan tuotoilla on katettu, kuten aikaisempina vuosina, yhdistyksen varsinaisen
toiminnan kulujäämää. Tuloslaskelman mukaan tilikauden alijäämä on 11.665,74 euroa (ed.v. 9.209,70 euroa).
Yhdistyksen pitkäaikaisesti omistetut varat koostuvat lähinnä pörssinoteeratuista osakkeista ja rahastosijoituksista. Yhdistyksen varoilla ei käydä aktiivista kauppaa arvopaperimarkkinoilla vaan varat on tarkoitettu turvaamaan yhdistyksen toiminnan jatkuvuus pitkällä aikavälillä. Sijoitustoiminnan tuotot koostuvat osinkotuotoista, mahdollisista osakkeiden luovutusvoitoista taikka rahasto-osuuksien lunastamisten yhteydessä syntyvästä tuotosta. Yhdistyksen taloudellinen asema on vakaa
huolimatta rahoitusmarkkinoiden jyrkästä alamäestä loppuvuonna 2008 ja alkuvuodesta 2009. Tilinpäätöksessä yhdistyksen
sijoitukset on arvostettu joko hankintamenoon tai sitä alempaan sijoituksen käypään arvoon tilinpäätöspäivänä.
Arvopaperimarkkinoilla tapahtuvat lyhyen aikavälin muutokset eivät merkittävästi vaikuta yhdistyksen toimintaan huolimatta alkaneen tilikauden osinko- ja muiden sijoitustuottojen jäämisestä edellisvuosia alemmalle tasolle.
Espoossa 25.3.2009
Johtokunta
Jupperin Omakotiyhdistys ry

-22-

Jupperin Omakotiyhdistys ry.
Puheenjohtaja:
Juha-Pekka Ripatti
juha-pekka@jpripatti.net			
Kaivoskuja 5 A 2		
Johtokunta:
Lea Ala-Peijari (sihteeri)			
lea.ala-peijari@kolumbus.fi		
Kaivosmiehenkuja 6 B
Kai Haapamäki
kai.haapamaki@saunalahti.fi		
Kalliotie 17 A			
Juha Kallanranta
juha.kallanranta@kopiosto.fi 		
Tammipääntie 35 A		
Urpo Kotipalo		
		
urpo.kotipalo1@saunalahti.fi		
Peltotie 2			
Heikki Kulusjärvi
heikki.kulusjarvi@solibri.com		
Vahveropolku 7
Eeva-Riitta Puomio
eeva-riitta.puomio@sci.fi			
Peltorinteenkuja 1		
Silve Sahlan
silve.sahlan@kolumbus.fi			
Tammipäänpolku 5 A
Kimmo Sierimo
kimmo.sierimo@kolumbus.fi 		
Jupperinmetsä 16		
Juha Vepsäläinen				
juha.vepsalainen@vepsalainen.com
Peltotie 7 B 1			
Taloudenhoitaja
Tapani Vuopala
tvuopala@deloitte.com			
Mäkikuja 3 A			
										
Olavi Laine, kunniapuheenjohtaja		
Artturi Winqvist, kunniajäsen		
Jäseniä 435 henkilöä
Kotisivu: http://www.jupperi.fi

0400 463 941

050 512 4435
(09) 854 3384
040 523 3212
040 503 6067

050 531 9219
050 344 5927
050 412 6335
0500 451 902
(09) 852 3059,
040 532 2114

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

Kesäkonsertti
Perinteinen kesäkonsertti Laaksolahtitalolla
lauantaina 6.6 klo 19
solisteina mm. professori Erkki Rautio, sello
Jonathan Roozeman, sello
Hedvig Paulig, laulu
kapellimestari Maarit Kirvessalo
Ohjelmistossa mm. Sibeliusta, Vivaldia ja Haydnia
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Jupperin Omakotiyhdistys ry

Tapahtumakalenteri
Huhtikuu
ti 14.4.		
ti 14.4.		
to 16.4.
ke 22.4.
ke 22.4.
to 23.4.
ma 27.4.
ti 28.4.		
to 30.4.

Johtokunnan kokous
Lentopallo
Tiedotus- ja perinne
Sukututkimuskerho
Yhdistyksen kevätkokous (s.19)
Seniorikerho
Jumppa
Lentopallo
Tiedotus- ja perinne

Toukokuu
ma 4.5.		
ti 5.5.		
ke 6.5.		
to 7.5.		
ti 12.5.		
to 14.5.
ke 20.5.
to 28.5.
to 28.5.

Jumppa
Lentopallo
Sukututkimuskerho
Siivoustalkoot (s.19)
Johtokunnan kokous
Tiedotus- ja perinne
Sukututkimuskerho
Seniorikerho
Tiedotus- ja perinne

Kesäkuu
la 6.6.		

Kesäkonsertti (s.23)

Omakotiyhdistyksen järjestämät kerhot
jatkavat yhdistyksen toimitilassa Tammenterhossa, Tammipääntie 33
Sukututkimuskerho jatkuu aina parittomien viikkojen keskiviikkoina kello 19.
Tarkemmin Pirjo Mattila
puh. (09) 855 5004
Seniorikerho kokoontuu kuukauden neljäntenä torstaina klo 13.
Tiedustelut Eila Räisänen
puh. 0500 675 228
Tiedotus- ja perinnetoimikunta kokoontuu
parillisten viikkojen torstaina kello 19.
Tiedustelut Silve Sahlan
puh. 050 344 5927
Jupperin koululla toimivat kerhot:
Jumppa maanantaisin klo 19.30 Jupperin
koululla. Uudet jumppaajat, tiedustelkaa
vapaita paikkoja ryhmässä
pirjo.kuusisto@luukku.com
tai iltaisin puh. 040 515 576
Lentopallo Jupperin koulun voimistelusalissa tiistaisin klo 20-21.30 Veinin omakotiyhdistyksen kanssa.
teuvo.tikkanen@elisanet.fi
puh. 050 5592209

Muistathan tulla
JOY:n kevätkokoukseen
22.4.2009 Laaksolahtitalolle!
www.jupperi.fi

