
JOY

Jupperin Omakotiyhdistyksen 
jäsenlehti

1/2011



-2-

Sisällysluettelo

Jupperin 
Omakotiyhdistyksen 

jäsenlehti   JOY

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

Päätoimittaja:
Juha-Pekka Ripatti
juha-pekka@jpripatti.net
0400 463 941

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

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

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

Kimmo Sierimo 
kimmo.sierimo@luukku.com
050 412 6335

Seija Kotipalo, taitto 
seija@kotipalo.fi

Seuraava lehti 2/2011 ilmestyy 
su 3.4.2011. 
Aineisto lehteen 
toimitussihteerille viimestään 
13. maaliskuuta.

3 Puheenjohtajan palsta
4 Lasse Gustafssonista johtokunnan uusin jäsen
4 Olavi Laine täytti 80 vuotta
5 Jupperi on kiva nimi
6 Kari Enqvist vieraili Laaksolahden kirjastossa
7 Laaksolahden kirjaston ystävät puolustaa lähikirjastoa
7 Tammipääntien ja Rinnetien risteyksessä kolaroitiin
8 Mestarintunnelin käyttöönotto lähestyy Kehä I:llä
9 Vesistötutkimuksia Pitkäjärvellä
10 Hyvät naapurisuhteet
11 Reissut ja riennot
12 Hiihtokilpailut 1950-luvulla palokunnanmäellä
14 Kaunis ja toimiva piha lisää kiinteistön arvoa merkittävästi
17 Pitkäjärven VPK:n naisosasto kaipaa uusia jäseniä
20 Energiailta
21 Syyskokouksen pöytäkirja
22 Johtokunta
23 Tapahtumakalenteri

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

Tilinumero Nordea 221318-17979

Varsinainen jäsen, 
Jupperissa olevan kiinteistön omistaja/osakas 20 €
Perhejäsen,
varsinaisen jäsenen perheenjäsen   10 €
Henkilöjäsen,
jokainen jupperissa asuva henkilö   10 €
Kannatusjäsen, henkilö      80 € /vuosi
Kannatusjäsen, yhteisö              120 € /vuosi

Kannen kuva: ” Tyttö 
suksilla, paikka lienee 
Palokunnanmäen ja Laak-
solahdentien risteys. ”; Anja 
Tarvaksen arkistosta



-3-

Jupperin Omakotiyhdistyksen

Puheenjohtajalta

Viime kesänä oikeusministeri Brax ilmoitti teettävänsä oikeusministeriöllä selvityksen, voitaisiinko 
Suomessakin ottaa käyttöön sukupuolineutraali avioliittolaki. Sukupuolineutraali avioliittolaki mää-
rittäisi samat oikeudet ja velvollisuudet niin hetero-, homo- kuin lesbopareillekin.

Suomen kieleen on yhtäkkiä ilmestynyt neutraali-loppuisia yhdyssanoja. 

Kuka mahtoi olla se virkamies/poliitikko, joka keksi sanan sukupuolineutraali? Millainen on suku-
puolineutraali avioliitto? Olipa kyseessä sitten hetero-, homo- tai lesbopari, niin kummankin osapuo-
len sukupuoli on varmasti tiedossa. Edes tietyillä eläinlajeilla esiintyvä neitseellinen lisääntyminen 
(partenogeneesi) ei ole sukupuolineutraalia lisääntymistä, sillä siinä alkio syntyy naaraspuolisesta 
sukusolusta ilman koiraspuolisen sukusolun vaikutusta.

Syksyn aikana käynnistyi myös keskustelu pakkoruotsin opetuksesta kouluissa. Pääministeri Kivi-
niemi kertoi kannattavansa mahdollisuutta vaihtaa pakollinen ruotsi venäjään itä-suomalaisissa kou-
luissa. Ex-pääministeri Lipponen vastusti jyrkästi Kiviniemen ajatusta ja piti koko esitystä pelot-
tavana esimerkkinä uussuomettumisesta. RKP:n varapuheenjohtaja Torvalds maustoi soppaa lisää 
ehdottamalla puolueensa linjasta poiketen pakollisesta ruotsista luopumista. Odotankin nyt jänni-
tyksellä, milloin joku poliitikko esittää jo Venäjän vallan aikana alkaneen kieliriidan ratkaisemista 
kokonaisvaltaisella ratkaisulla. Tässä ratkaisussa olisi otettu tasa-arvoisesti huomioon sekä pääkielet, 
vähemmistökielet että puhe- ja kuulovammaiset henkilöt. Suomesta tulisikin muodostaa kielineut-
raali maa, jossa ”virallinen puhuttu kieli” on viittomakieli. Näkövammaisille myönnettäköön erityis-
oikeus käyttää puhuttua kieltä. 

Joulun alla sanomalehtien Mielipide-sivuille ilmaantui uskontoneutraaleja kirjoituksia, joissa kir-
joittajat paheksuivat kristinuskonnollisten elementtien (joululaulut ja joulukuvaelma) esittämistä 
lastentarhojen ja koulujen joulujuhlissa. Oli mielenkiintoista huomata, että viestien allekirjoittajina 
oli supisuomalaisia nimiä, ei ulkomaalaisia nimiä, tai vieraiden uskontokuntien edustajiksi ilmoit-
tautuvia henkilöitä. Aiheeseen liittyen television uutisissa kerrottiin perinteisestä joulujuhlan vietos-
ta Varissuon koulussa Turussa. Koulun oppilaista noin 70 prosenttia on maahanmuuttajataustaisia. 
Heitä joulukuvaelma lauluineen ei haitannut, olihan heillä omat uskonnolliset juhlansa. Ilmeisesti he 
ovat suvaitsevaisempia ja ymmärtäneet paremmin koulun elämänkatsomustiedon oppituntien sisäl-
lön kuin nämä uskonnottomat.

Tietynlainen ehdottomuus ja omien elämäntapavalintojen tuputtaminen muille on häiritsevää. Jos 
uskonnottoman mielestä kristilliset elementit koulun joulujuhlassa häiritsevät häntä, eikö hän voisi 
jättää joulujuhlaa väliin, samoin kuin myös itse Joulun viettoa vapaapäivineen (Jeesuksen syntymä-
juhla) ja joululahjoineen (myös kristillinen elementti)?

Suvaitsevaisuus ei ole sitä, että omat perinteet lopetetaan tasa-arvon nimissä ja konfrontaation pelos-
sa kovaäänisen vähemmistön edessä.

Toivotan teille kaikille oikein hyvää ja menestyksekästä Uutta Vuotta 2011!

PS. Tämä pääkirjoitus ei ollut arvoneutraali!
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Lasse Gustafssonista 
Jupperin Omakotiyhdistyksen 
johtokunnan uusin jäsen
Lea Ala-Peijari luopui johtokuntapaikas-
taan viime syyskokouksessa 25.11.2010. 
Hän on toiminut myös yhdistyksen sihtee-
rinä kolme vuotta. Uudeksi johtokunnan 
jäseneksi valittiin monien jupperilaisten 
hyvin tuntema Lasse Gustafsson.

Lasse on syntynyt Rastaalassa 1955 ja nuoruu-
tensa hän on viettänyt Rastaalassa, Laaksolahdes-
sa ja Jupperissa. Vuonna 1971 hän tapasi jupperi-
laisissa kotibileissä Tarja Räisäsen ja tästä alkoi 
Lassen jupperilaisuus. Vuonna 1978 Lasse ja Tarja 
rakensivat oman talon osoitteeseen Kaivoskuja 12 
Tarjan vanhempien, Seppo ja Eila Räisäsen, naa-
puriin. Tällä hetkellä Lassen ja Tarjan pojat Lauri 
ja Janne rakentavat omia talojaan Lassen synty-
mätontilla Rastaalassa.

Lasse on kolmannen sukupolven puuseppä ja 
pojista Lauri jatkaa isäin viitoittamalla tiellä Las-
sen vuonna 1983 perustamassa yrityksessä Ra-
kennuskantti Oy. Yritys tekee lähes kaikkia sisä-
rakennustöitä.

Lasse liittyi omakotitalon valmistuttua vuonna 
1979 Pitkäjärven VPK:n hälytysosastoon. Sitä 

seurasi lukuisia kursseja sekä monenmoisia häly-
tystehtäviä. Mielenkiintoinen haaste oli osallistua 
aktiivisesti nykyisen paloaseman rakennustöihin. 
Lassesta tuli vuonna 1995 palokunnan päällikkö, 
jossa tehtävässä hän toimi kymmenen vuotta. Nyt 
Lasse on ”palokuntaveteraaniosaston” nuorin jä-
sen, joten toiminta VPK:ssa jatkuu edelleen hie-
man leppoisammissa merkeissä.

Lasse on ollut aktiivisesti mukana myös Juppe-
rin Omakotiyhdistyksen toiminnassa. Aikoinaan 
omakotiyhdistyksen omistuksessa oli erilaisia työ-
kaluja, kuten esimerkiksi betonimylly, käsisirkkeli 
ja maajyrä, joita omakotiyhdistyksen jäsenet sai-
vat lainata kalustovastaavana toimineelta Lassel-
ta. Viime vuonna Lasse toimi tapahtumatoimikun-
nan puheenjohtajana, jossa tehtävässä toivomme 
hänen jatkavan myös johtokunnan jäsenenä.

Lassesta on sangen mukavaa ja palkitsevaa 
tehdä ”harrastushommia” lähialueen asukkaiden 
hyväksi monenlaisissa tehtävissä. Ja koska puhtia 
tuntuu riittävän, niin hän toimii myös Laaksolah-
den huvilayhdistyksen talkoovastaavana.

Juha-Pekka Ripatti
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Eeva-Riitta Puomio ja Silve Sahlan kävivät on-
nittelemassa Olavia hänen nykyisessä asuinpai-
kassaan Kuusikodissa.

Jupperin Omakotiyhdistyksen kunniapuheen-
johtaja, kotiseutuneuvos Olavi Laine täytti 80 
vuotta 2010. Laine toimi yhdistyksemme puheen-
johtajana vuosina 1963 - 1980. Kotiseutuneuvok-
sen arvonimi hänelle myönnettiin vuonna 1996. 
Laineen aikana aloitettiin yhdistyksemme jäsen-
lehden julkaiseminen vuonna 1977. Laine vaikutti 
toiminnallaan merkittävästi asuinalueemme kehit-
tämiseen ollen aktiivisesti yhteydessä kaupungin 
päättäjiin. Talkootoiminta oli vireää. Myös yhdis-
tyksemme toiminnan taloudellinen pohja luotiin 
Laineen toimikaudella.

Eeva-Riitta Puomio

Olavi Laine täytti 
80 vuotta
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Jupperi on kiva nimi eli pieni kertomus 
siitä kuinka Knutte sai sukunimen

Kesäkuun alkupäiviä pari vuotta sitten. 
Miika oli käynyt kaksi vuotta koulua ja 
Oona menisi syksyllä eskariin. Näiden 
etappien kunniaksi päätettiin mummin ja 
vaarin ehdotuksesta lähteä matkalle Ruot-
siin, kohteena Kolmården, tietojen mukaan 
eläintarha vailla vertaa. Äitikin otettiin 
mukaan.

Majapaikaksi löydettiin nettihaun avulla vieh-
keä Djupvikin tila kohtuullisen läheltä eläinpuis-
toa, Itämeren rannalta. Isäntäväen Fredrikin ja 
Magdalenan lisäksi tilalla asusti runsaasti eläimiä: 
hevosia, lehmiä, kissoja, koiria, joten paikka oli 
erityisesti eläinrakkaalle Oonalle oikea paratiisi. 
Eläintarha osoittautui maineensa veroiseksi. Siel-
lä viihdyttiin ja viivyttiin. Pois lähdettäessä lap-
set saivat tavan mukaan valita myymälästä jotain 
muistoksi käynnistä. Miika valitsi pitkäkinttuisen 
ja -kätisen apinan, Oona suloisen koiran. Meillä 
on kehittynyt tavaksi antaa tällaisille lemmikeille 
nimet ja nimiä miettiessä aikakin kului rattoisasti 
autossa paluumatkalla Djupvikiin. Apinan nimek-
si tuli Titu ja koiran Oona nimesi kaimaksi yhdelle 
tilan koirista, Knuteksi. Tilalla sitten esiteltiin os-
toksia ja Oona ehätti ensin kertomaan uuden lem-
mikkinsä nimen, jolloin tilan isäntä kääntyi Mii-
kan puoleen ja kysyi pilke silmässään, että onko 
apinan nimi sitten Fredrik.

Kotimatkalla Titu ja Knutte saivat tutustua 
laivaan ja sitten niille esiteltiin uutta kotimaata. 
Knutte ja Oona ovat edelleen erottamat yökave-
rukset ja Knutte on näin ollen päässyt matkusta-
maan lisääkin, esimerkiksi kesäkotiin Keski-Suo-
meen ja vissiin Vierumäellekin. Titu puolestaan 

on ollut ylhäällä Ylläsjärvellä Miikan hiihtomat-
kan kaverina. 

Kerran matkan jälkeisenä syksynä olin Oonan 
kanssa autolla liikkeellä ja esittelin ympärillä nä-
kyviä Espoon asioita ja ilmiöitä. Niin siinä tuli 
vastaan myös linja-auto nro 15, jonka otsassa luki 
Jupperi. Kerroin siis auton olevan matkalla Juppe-
riin. Oona oli hetken hiljaa mietteissään ja sanoi 
sitten ihanan kirkkaalla ja varmalla äänellä: Jup-
peri on kiva nimi, Knuten sukunimi on Jupperi! Ja 
näin on siitä lähtien ollut!

Terveisiä kaikille jupperilaisille lähettää 
mukana ollut mummi Kirsti Salminen 

Espoon kotiseutusihteeri vuosina 1985-2003.

Oona ja Knutte kotimatkalla

Jupperin neuvola siirtyy Perkkaalle

Espoon nettisivuilla oli seuraava tiedote:
”Jupperin neuvola siirtyy kiinteistön sisäil-

maongelmien vuoksi Perkkaan neuvolaan (Upsee-
rinkatu 3) 7.3.2011 alkaen. Valtuuston päättämän 
tavoitetilan mukaan palveluverkkoa kehitetään tu-
keutuen mahdollisimman paljon olemassa oleviin 
tiloihin ja kokoamalla palveluja suuremmiksi ko-
konaisuuksiksi. Leppävaaran alueen neuvolapal-

velujen tiloja kartoitetaan edelleen kevään 2011 
aikana.”

Tiedotetta tosin ei ollut helppo löytää nettisivuil-
ta, joten soittelin ja kyselin asiasta. Koska jutussa 
puhuttiin sisäilmasta, kyselin myös samassa talos-
sa toimivan päiväkodin kohtalosta. Päiväkoti jää 
kuitenkin paikalleen.

Mihinkähän paikalliseen palveluun kehittämi-
nen seuraavaksi iskee?

Silve Sahlan
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Fyysikko ja kosmologi Kari Enqvist piti 
22.11.2010 Laaksolahden kirjastossa esi-
telmä- ja luentotilaisuuden. Enqvist väit-
teli vuonna 1983 teoreettisesta fysiikasta 
filosofian tohtoriksi.

Enqvist on Helsingin yliopiston fysikaalisten 
tieteiden laitoksen teoreettisen fysiikan professo-
ri vuodesta 2006 lähtien sekä on ollut kosmolo-
gian professorina Helsingin yliopistossa vuosina 
2001–2005. Vuoden 2010 alusta Enqvist on ni-
mitetty lisäksi viisivuotiseen akatemiaprofessorin 
virkaan. Hän on ollut myös tutkijatohtorina mm. 
Kööpenhaminassa, Ranskassa ja Sveitsissä.

Kari Enqvist on ollut lapsesta lähtien tieteel-
lisesti asennoitunut elämään ja kyseenalaistanut 
tavallisia elämän ilmiöitä. Näin ollen tämä luon-
nontieteellinen uravalinta oli odotettavissa. Jän-
nittyneinä kuulijat odottivat, mitä esitelmä tuo 
tullessaan, aihe kun oli inhimillisen ymmärryksen 
ylärajoja hipova. Esitykset ja väitteet herättivätkin 
yleisössä paljon kysymyksiä, joihin hän rauhal-
liseen, leppoisaan tyyliinsä esitti hyvin kattavat 
vastaukset.

Moni on miettinyt itsekseen kysymyksiä, mitä 
on ollut ennen alkuräjähdystä, mitä on aika ja 
avaruus. Onko tulossa loppuräjähdys? Jos on, 
milloin? Mitä tarkoitetaan sillä, että jotakin on 
olemassa. Uskontoon ja jumalan olemassaoloon 
liittyvät kysymykset ovat varmasti pohdituttaneet 
jokaista jossain elämänvaiheessa.

Yleisö esitti Kari Enqvistille kysymyksiä myös 
näistä, joihin hän vastasi, että kukin saa uskoa 
mihin vain ja miten vain. Siihen meillä jokaisella 
on oikeus ja kanssaihmisten pitää myös hyväksyä 
toisten näkökannat. Mutta Enqvist tiedemiehenä 
antoi ymmärtää, että hänen mielestään ei voi us-
koa vain sellaiseen, jota ei voi empiirisesti osoit-
taa oikeaksi tai vääräksi.

Kari Enqvist on kirjoittanut tieteestä populari-
soivalla tavalla. Hän kertoi Laaksolahden kirjas-
tossa, että alun perin hänellä ei ollut mitään ko-
kemusta tieteen popularisoimisesta. Ensimmäisen 
kirjan, joka oli nimeltään ” Alkeishiukkasten maa-
ilma”, hän kirjoitti yhdessä J. Maalammen kans-
sa. Kirja sai hyvän vastaanoton ja valtion tiedon 
julkistamispalkinnon vuonna 1995. Kari Enqvist 
sanoi, että kirjan nimi olisi yhtä hyvin voinut olla 

”Tyhjästä syntynyt”. Kari Enqvist on julkaissut 
lukuisia kirjoja ja tieteellisiä artikkeleita. Kirjois-
ta mainittakoon ”Näkymätön todellisuus” (1966), 
”Olemisen portilla” (1998), ”Valo ja varjo” (2003), 
”Suhteellisuusteoriaa runoilijoille” (2005), ”Mo-
nimutkaisuus” (2007) ja ” Kuoleman ja unohtami-
sen aikakirjat” (2009).

Yleisö kysyi, minkälaista tämä fyysikon ja kos-
mologin työ oikein on. Tähän hän vastasi, että se 
on teoreettista työtä, selittämistä, ennustamista, 
artikkelien kirjoittamista tieteellisiin julkaisuihin 
jne. Työryhmät, joissa on jatko-opiskelijoita ja 
tutkijatohtoreita, tekevät raportteja. Kilpailu on 
kovaa tutkijoiden keskuudessa. Sillä, joka tähän 
työhön ryhtyy, pitää olla palava intohimo siihen, 
totesi Kari Enqvist.

Mitkä sitten ovat viimeiset saavutukset kos-
mologian alalla? Ne ovat Enqvistin mukaan sa-
telliittihavaintoja kosmisista mikroaaltosäteilyis-
tä. Cernin -kiihdytin perustutkimus liittyy myös 
kosmologiaan. Alkeishiukkasten ominaisuuksia 
tutkitaan. Kari Enqvist rauhoittaa kuulijoita vas-
taamalla kysymykseen loppuräjähdyksestä kiel-
tävästi. Hän totesi, ettei lähiaikoina sellaista ole 
odotettavissa. Hän vastasi, että maailmankaikkeus 
tulee laajenemaan ikuisuuteen, näyttää ikään kuin 
kosmos olisi tyhjenemässä, mutta ehkä 30 miljar-
din vuoden kuluttua.

Minkälaista työtä tällä hetkellä kosmologit te-
kevät, kysyi eräs kuulija. Kari Enqvist vastasi, että 
esoteerinen tutkimus on nyt ajankohtaista., samoin 
kvanttifysiikasta kumpuavien satunnaisilmiöiden 
vaikutusten tutkimus. Nykyfysiikkaa käsittelevis-
sä kirjoissaan ja lukuisissa artikkeleissaan Enqvist 
selittää luonnontieteellistä maailmankuvaansa ja 
näkemyksiään maailmankaikkeudesta. Hän haas-
taa pohtimaan tieteen totuuksia, itsestäänselvyyk-
siä ja näennäisiä ristiriitaisuuksia 

Lea Ala-Peijari

Kari Enqvist vieraili 
Laaksolahden kirjastossa
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Näin kirjoitti Vartti-lehti 17. tam-
mikuuta:

”Jarrut lukkoon, toista päin
Tammipääntiellä kolaroitiin kes-

kiviikkona 5. tammikuuta kahden 
aikoihin iltapäivällä. Vastakkaisista 
suunnista tulleiden espoolaisnaisen ja 
-miehen ajamat autot törmäsivät, kun 
miesautoilija jarrutti ja hänen ajokkin-
sa jarrut lukkiintuivat. Miehen ajama 
henkilöauto pyörähti ympäri ja osui 
perä edellä naisen ajaman auton va-
sempaan kylkeen. Naisautoilijan auto 
suistui tieltä ja osui tien viereiseen ai-
taan. Autot ja aita vaurioituivat, mutta 
henkilövahinkoja ei tullut. Tapausta 
tutkitaan liikenneturvallisuuden vaa-
rantamisena.”

Kannattaisi siis varoa mäkeä alas 
tulevia ajoneuvoja ja antaa sovinnolla 
tietä, ettei tarvitse testata vastaantule-
van jarrujen tehoa ja renkaiden kun-
toa. Varsinkin tässä risteyksessä, jossa 
vastaantuleva saattaa olla bussi.

Silve Sahlan

Tammipääntien ja Rinnetien risteyksessä 
kolaroitiin

Laaksolahden kirjaston ystävät ry perustettiin 
vuonna 2003 ja se toimii yhteistyössä kaupungin-
kirjaston kanssa kirjaston säilyttämiseksi Laak-
solahden ja Jupperin alueella. Jupperin Omako-
tiyhdistys on kirjaston ystävien kannatusjäsen. 
Yhdistyksessä on 139 henkilöjäsentä ja kuusi 
kannatusjäsentä. Vankka jäsenkunta vahvistaa yh-
distyksen painoarvoa päättäjien suuntaan.

Laaksolahden kirjastossa järjestetään kirjailija-
vierailuja ja muita tilaisuuksia. Kevään 2011 aika-
na kirjaston tilaisuuksissa esiintyvät:

* 23.3.2011 klo 18.00 Rauli Virtanen: Hiljai-
set auttajat

* 13.4.2011 klo 18.00 Seppo Kaisla: Miten 
pakina syntyy

Kirjaston ystävät on käynnistänyt kirjastossa 
aktiivisesti toimivan lukupiirin. Se toimii vapaa-
muotoisesti ilman vakituista vetäjää. Siihen ovat 
tervetulleita kaikki alueen asukkaat ja kirjallisuu-
desta kiinnostuneet. Lukupiirin tapaamiset jatku-
vat keväällä 2011 keskiviikkona 26.1.11 klo 18.30, 
jolloin käsitellään J. M. G. Le Clézion teos Kau-
punki nimeltä Onitsha, sekä 2.3., 6.4. ja 4.5.2011 
klo 18.30. 

Lisätietoa yhdistyksestä ja sen jäsenyydestä, 
kirjastossa järjestettävistä tapahtumista ja luku-
piirin kokoontumisista saa yhdistyksen verkkosi-
vuilta osoitteesta http://sites.google.com/site/kir-
jastonystavat/. 

Laaksolahden kirjaston ystävät 
puolustaa lähikirjastoa
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Mestarintunnelin käyttöönotto 
lähestyy Kehä I:llä
Kehä I:n Mestarintunneli avataan liiken-
teelle suunniteltua aikaisemmin. Liikenne 
pääsee siirtymään tunneliin vaiheittain 
helmikuusta alkaen. Tunneli ja sinne joh-
tavat kaistat saadaan kokonaisuudessaan 
käyttöön vuoden 2011 loppuun mennessä. 

Mestarintunnelin avaaminen toteutetaan vai-
heittain. Ensimmäisenä tunneliin ohjataan Kehä 
I:n itään päin kulkeva liikenne helmikuun aika-
na. Tarkka päivämäärä varmistuu, kun tunnelin 
turvallisuuteen ja liikenteen ohjaukseen liittyvät 
tekniset järjestelmät on testauksissa todettu luo-
tettavasti toimiviksi. Länteen suuntautuva liiken-
ne siirtyy Mestarintunneliin noin kaksi kuukautta 
myöhemmin.

Molemmissa tunneliputkissa on käytössä aluksi 
kaksi kaistaa suuntaansa. Loppuvuodesta otetaan 
käyttöön neljä kaistaa molempiin suuntiin, eli 
kaikkiaan kahdeksan kaistaa. Ahtaasta rakennus-
paikasta johtuen kaikkia kaistoja ei voida avata 
liikenteelle kerralla.

Rakennustyöt jatkuvat tunnelin 
ympäristössä edelleen

Tunnelin suuaukoilla ja lähistöllä on käynnis-

sä YIT:n rakennustyöt koko tämän vuoden ajan, 
ja nopeusrajoitus on työmaiden kohdilla enintään 
50 km/h. Tunneliin ajetaan molemmista suunnista 
aluksi kiertotien kautta, koska rakennustyöt tun-
nelin ympäristössä ovat vielä kesken.

– On erittäin tärkeää noudattaa nopeusrajoituk-
sia ja opasteita työmaalla työskentelevien turval-
lisuuden takaamiseksi. Opasteiden noudattaminen 
vaikuttaa myös liikenteen sujuvuuteen ja turvalli-
suuteen, Kehä I Leppävaarassa -hankkeen projek-
tipäällikkö Hannu Lehtikankare Liikennevirastos-
ta toteaa.

Kehä I on Suomen vilkasliikenteisin väylä, ja 
Espoon Leppävaara on Kehän toiseksi vilkkaim-
min liikennöity kohta. Turvallisuuden takia sei-
sovan jonon muodostumista tunneliin halutaan 
välttää, ja siksi Mestarintunnelissa on käytössä 
ruuhkanhallintajärjestelmä.

– Mikäli liikenne on seisahtumassa tunneliin, 
liikenne pysäytetään tunnelinsuulla liikenneva-
loilla enintään muutamaksi minuutiksi, Lehtikan-
kare tarkentaa.

Kaistaopasteet ovat alussa käytössä erityistilan-
teissa. Vihreä rasti tarkoittaa, että kaistaa voi ajaa 
normaalisti. Keltaisen nuolen vilkkuessa kaistaa 
tulee vaihtaa. Punainen rasti tarkoittaa, että kaista 
on suljettu, eikä sitä saa ajaa lainkaan.

Liikennevirasto
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Espoon kaupunki jatkoi vuonna 2010 Pit-
käjärven kunnostamista ja veden laadun 
seurantaa. Veden laatu ei poikennut mer-
kittävästi aiemmasta. Pitkäjärvi on edel-
leen luokiteltavissa erittäin reheväksi jär-
veksi, jonka ongelmana ovat happikadot ja 
sinileväkukinnat.

Espoon kaupungin vesistötarkkailuohjelmassa 
oli vuonna 2010 kahdeksan järveä, joista yksi oli 
Pitkäjärvi. Tutkimukset toteutti ja raportoi Hel-
singin kaupungin ympäristökeskus. Pitkäjärveltä 
otettiin vesinäytteitä kymmenen kertaa vuoden 
2010 aikana. Veden laadun lisäksi tutkittiin kas-
viplanktonia, vedessä vapaana keijuvia leviä.

Vuoden 2010 sää oli poikkeuksellinen, sillä 
talvi oli keskimääräistä kylmempi ja runsaslumi-
sempi ja jääpeite pysyi järvissä pitkään. Kesä oli 
puolestaan poikkeuksellisen kuuma ja vähäsatei-
nen. Pitkä jääpeitekausi vaikuttaa järven happiti-

lanteeseen ja kuuma kesä levän kasvuun. Veden 
korkean lämpötilan arvellaan aiheuttaneen myös 
Pitkäjärven heinäkuisen kalakuoleman.

Järveä hapetettiin ja ilmastettiin ympäri vuoden. 
Käytössä oli yhtäaikaisesti kaksi, loppukesästä 
jopa kolme laitetta. Siitä huolimatta pohjanlähei-
nen vesi oli ennen jäiden lähtöä huhtikuussa lähes 
hapetonta.  Veden typpi- ja fosforipitoisuudet oli-
vat suuria. Ravinteita vapautui pohjasta ja kulkeu-
tui ojia myöten järveen. Loppukesästä leväkukin-
nat, planktonlevien massaesiintymiset, haittasivat 
uimista. Levälajistossa oli myös sinileviä, jotka 
saattavat olla myrkyllisiä. Kunnostustoimista huo-
limatta järven veden laatu ei ole parantunut viime 
vuosina.

Eeva-Riitta Puomio

Lisätietoja: Valonen, T., Pellikka, K. Räsänen M. 2010. 
Espoon vesistötutkimus 2010, vuosiyhteenveto. Hel-
singin kaupungin ympäristökeskuksen tilaustutkimus.
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Vesistötutkimuksia Pitkäjärvellä

Talvinen Pitkäjärvi
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Kun lumet sulavat ja pihatyöt alkavat on tärkeää muistaa myös naapurin olemas-
saolo ja viihtyvyys. Ohessa lainaamme Suomen Omakotiliiton hyvien naapuri-
suhteiden julistuksen, jossa esitetyt ajatukset sopivat myös jupperilaiseen asumis-
muotoon.

Pientaloalueiden viihtyisyyteen vaikuttaa olennaisesti fyysisen ympäristön lisäksi hyvät naa-
purisuhteet, yhteisöllisyys alueen asukkaiden keskuudessa ja toiset huomioon ottava elämän-
tapa. 

1. Asetu aika ajoin rajanaapurisi asemaan ja pohdi, mitä hän ehkä minulta toivoisi, ja toteuta 
tämä mieleesi tullut ajatus.

2. Muista äänekkäiden pihanhoitolaitteiden, kuten ruohonleikkureiden, suositeltavat käyttö-
ajat. On kohteliasta naapureita kohtaa olla käyttämättä laitteita myöhään illalla tai sunnuntai-
sin.

3. Muista että vaikka puut ja oksistot eivät varjostaisi sinun pihaa niin ne saattavat varjostaa 
naapurin pihaa. Silloin tällöin kannattaa harkita puiden kaatoa ja oksien leikkaamista.

4. Jos aiot rakentaa lähellä rajaa jotakin, niin on kohteliasta keskustella naapurin kanssa asi-
asta, vaikka rakentamismääräykset eivät hanketta säätelisikään.

5. Tarkkaile oman lemmikkieläimesi käytöstä. Jos koira haukkuu taajamassa usein ja sään-
nöllisesti, niin se todennäköisesti häiritsee useita naapureita. Koiralla on aina syy haukkumi-
seen, ja sinun omistajana pitää se selvittää. Koira voi esimerkiksi haukkua yksinäisyyttä koi-
rankopissaan.

6. Talvella lumien poisto omalta tontilta tulee tapahtua niin, ettei lumia viedä liian lähelle 
naapurin tonttia. Lumien sulamisvedet voivat olla haitaksi naapurille tai jopa vaaraksi naapurin 
talolle.

7. Jos aiot järjestää pihajuhlat, jossa soitetaan musiikkia ja muutenkin toiminta on äänekästä, 
niin ilmoita asiasta ystävällisesti naapurille. Muista myös että musiikin ääni kantautuu stereois-
ta kauas avoimessa pihatilassa.

8. Kun istutat pensaita tai puita, niin pohdi miltä ne näyttävät vuosien ja vuosikymmenten 
kuluttua. Näkösuoja on hyvä perustelu pensasaidan istuttamiselle. Huolehdi että puu- tai pensa-
saidat eivät kasva liian korkeiksi, jolloin niistä on haittaa naapurille mutta myös itsellesi. Liian 
korkeat aidat pimentävät ja roskaavat tontteja.

9. Puunpoltosta aiheutuu pienhiukkaspäästöjä. Polta puut asianmukaisesti, ohjeet oikealle 
puunpoltolle löytyvät ympäristöministeriön kotisivuilta www.ymparisto.fi.

10. Me ihmiset olemme erilaisia. Joku häiriintyy helpommin ja joku ei juuri mistään. Kunni-
oitetaan ihmisten erilaisuutta. 

Naapurisuhteita kannattaa vaalia. Laihakin naapurisopu on aina parempi kuin lihava riita. 
Kanssakäyminen lisää naapureiden välistä luottamusta, yhteisymmärrystä ja asuinalueen viih-
tyisyyttä. 

Hyvät naapurisuhteet
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Hiihtokilpailut 1950-luvulla 
palokunnanmäellä

Yhdistyksen seniorikerho muisteli kuvis-
sa esiintyvien henkilöiden nimiä. Varsin-
kin Riitta Helander (os. Side) ja Kaisa 
Anttila olivat ajan paikallisia asiantun-
tijoita.
Mikäli lukija tunnistaa lisää henkilöitä, 
toimitus on kiitollinen yhteydenotosta.

Oikealla: Pipo päässä taustalla Heikki Talvitie. Hattu 
päässä suksia kunnostaa isä (Paavo?) Viinikainen. 
Tyttäret Marja vasemmalla ja Katri keskellä odotta-
vat kilpailun alkua. Isä Viinikainen oli Elannon kau-
panhoitaja. Asuivat kaupparakennuksen päädyssä.

Alla: Kuvassa numeroituna 1) Heikki Talvitie ja 2) Viljo Helander

1

2
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Tyytyväisiä palkinnon-
saajia. Vasemmal-
la Marja Viinikainen, 
toinen oikealta Katri 
Viinikainen. (tämä Riit-
ta Helanderin tietoa, 
Epäilen vähän Katria, 
koska toisessa kuvas-
sa hänellä oli eri takki. 
Silloin 50-luvulla ei ollut 
yleensä montaa erilais-

ta takkia.)
Takana vasemmalla 
VPK:n vanhan tanssi-
lavan edessä sauvat 

kädessä Heikki Side.

Yllä: Keijo Grén antaa 
palkinnon Hannu Viini-
kaiselle. Taustalla pipo 
päässä Matti Riitoja, 
hänen vieressään äiti 
Martta Riitoja.
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Kaunis ja toimiva piha lisää 
kiinteistön arvoa merkittävästi

Suomalainen asumisen unelma pientalosta 
järven rannalla ja keskellä kaupunkia on 
lähes toteutunut Laaksolahden kaupungin-
osassa. Jupperissa etäisyys keskustaan ei 
vastaa täysin unelmaa, mutta muut osa-
alueet vertailuun nähden ovat kohdallaan. 
Tämä tekee alueesta arvostetun ja halutun 
kohteen kiinteistökaupassa. Asukkaat voi-
vat vaikuttaa luonnollisesti myös itse kiin-
teistönsä arvoon esimerkiksi kauniin ja toi-
mivan pihan avulla.

Ulkomailla on tutkittu rakennetun piha-alueen 
vaikutusta kiinteistön arvoon jo 1970 -luvulta läh-
tien. Suomessa ei asiaa ole aikaisemmin tutkittu, 
mutta nyt siitä alkaa löytyä  tutkimustietoa myös 
Suomessa. Hyvä esimerkki tästä on Inari Jansso-
nin opinnäytetyö, jossa hän on tehnyt laajan ky-
selyn kiinteistövälittäjille siitä, miten piharakenta-
minen vaikuttaa kiinteistöhintoihin. 

Tutkimuksessa Jansson selvittää, miten raken-
nettu piha vaikuttaa pientalokiinteistön ja kerros-
talohuoneiston hintaan. Työssä on selvitetty mm. 
sitä, mitkä pihan elementit nostavat tai laskevat 
hintoja tehokkaimmin. Opinnäytetyön kyselyyn 
on vastannut 68 kiinteistönvälittäjää pääkaupunki-
seudulta ja Oulun, Tampereen ja Turun seuduilta.

Uudenmaan alueella laadukkaasti rakennetun 
pihan vaikutus kiinteistöhintaan on tutkimuksen 
mukaan 10,7 %. Pihan eri alueilla on erilainen 
vaikutus arvonnousulle. Hyvin suunniteltu ja hoi-
dettu oleskelupaikka ja sisääntulopiha olivat sel-
västi merkittävimmät hintaan vaikuttavat alueet. 
Kun haluttiin tutkia sitä, miten viheralan ammat-
tilaisen työpanos näkyy tutkimuksessa, todettiin, 
että ammattilaisen suunnittelema piha nostaa kiin-
teistön arvoa enemmän kuin itse suunniteltu. Tätä 
väittämää tutkittaessa 18 % vastaajista oli täysin 
samaa mieltä, jokseenkin samaa mieltä oli 59 %, 
jokseenkin eri mieltä 23 % ja täysin eri mieltä oli 
0 %.

Kiinteistövälittäjien neuvot asiakkaille, joiden 
tavoitteena on nostaa kiinteistönsä arvoa kunnos-
tamalla omaa pihaansa, olivat hyvä pihasuunnit-
telu sekä siistit ja hoidetut istutukset. Myös hy-
vät pihavarusteet, toimivuus, helppohoitoisuus, 
yleinen siisteys sekä oleskelualueen ja aitauksien 

kunto olivat asioita, jotka kyselyssä nousivat esiin. 
Hyvin rakennettu ja hoidettu piha lyhentää myyn-
tiaikaa-väittämään kiinteistönvälittäjät vastasivat, 
että 40 % oli täysin samaa mieltä, 56 % vastaajista 
oli jokseenkin samaa mieltä, 3 % jokseenkin eri 
mieltä ja 1% täysin eri mieltä. 

Ammattimainen pihasuunnittelu ei korostunut 
avoimissa vastauksissa, mutta suunnittelun mer-
kitys kasvaa, kun tarkastellaan muita toivottuja 
pihan ominaisuuksia, joihin hyvällä suunnittelulla 
voidaan merkittävästi vaikuttaa. Näistä mainittiin 
esimerkiksi seuraavia ominaisuuksia: 

pihan toimivuus (3 mainintaa) 
tarkoituksenmukaisuus (1) 
piha-alueen järjestys / avaruus (1) 
pintavesien ohjaus (kolmanneksi merkittävin 

ongelma) 
parkkitila (2) 
helppohoitoisuus (4) 
tasapainoisuus (2) 
pihan kokonaisuus (6) 
varastotilat (1) 
Vaikka kiinteistön myynti ei olisikaan ajankoh-

taista, kannattaa muistaa, että hyvin suunnitellulla 
ja toteutetulla pihalla on aina monia myönteisiä 
vaikutuksia. Se on helppohoitoinen, kun pihassa 
on oikeat kasvit oikeassa paikassa. Omien toivei-
den mukainen piha koetaan viihtyisäksi, mikä li-
sää pihan käyttöä huomattavasti. Piha on kesäisin 
iso ja laaja olohuoneen jatke. Myös muina vuo-
denaikoina se on kaunis.

Haaveesta tuli totta
Perhe, johon kuuluu vanhemmat ja kaksi mur-

rosikäistä lasta, asuvat espoolaisessa paritalossa. 
Paritalo on valmistunut kolmisen vuotta sitten. 
Rakentajan toimesta piha-alue on rajattu pensa-
saidalla ja keskelle pihaa oli istutettu omenapuu. 
Talon vieressä olevaa terassia oli laajennettu edel-
lisenä kesänä. Tämä oli lisännyt perheen terassilla 
viettämää aikaa merkittävästi. Nyt haluttiin, että 
näkymä terassilta omalle piha-alueelle olisi kau-
niimpi. Perheen tytär oli myös haaveillut, että pi-
hassa olisi muutama marjapensas. Tällä hetkellä 
yleisilme pihalla oli mitään sanomaton ja siksi oli 
ryhdyttävä tuumasta toimeen. 

Perhe päätti, että he teettävät sekä suunnittelun 
että rakentamisen ammattilaisilla, koska itsellä 
ei ollut aikaa ja osaamista työn toteuttamiseen. 
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N
MERKINNÄT:

Istutettava puu

Olemassa oleva
pensasaidanne

Istutettava havupuu

Istutettava lehtipensas

Istutettava havupensas

Istutettava perenna-alue

Nurmi

Luonnonkivet

Upotettava reunakivi,
harmaa, hyödynnetään
olemassa olevia

Upotettava laatta,
harmaa 40x40 cm

Seulanpääkivet

(BeCo)

(DiDe)(SeKa)
(DiDe)

(SeKa)

(SeKa)

(DiDe)

(DiDe)

(DiDe)

(SeKa)

(SeKa)

(SeKa)

(DiDe)

(SeKa)

Nurmi

Nurmi

AjRe

AjRe

CeTo

(SeKa)

(DiDe)

(GlHe)

(BeCo)

(GlHe)

(GlHe)

(GlHe)

(GlHe)

(GlHe)

(GlHe)

0 10 m

Pensasmustikat/2-3

Katetta
alle

Olemassa oleva kiveys

Kohde:

Piirustuksen aihe:

Suunnittelija:

Pvm:

Mittasuhde:

Allekirjoitus:

3.9.2010

Työpiirustus 1:100

Rho

MiSi

HoUnEr HoUnAl

AlMo

GeMa

LaMa

GeCa

IrSi
IrSi

AjRe
WaTe

Grilli

Marjapensaat/3

HyAr/3

ThuOc/3

HyGr

MiDe/5

SpJa
TaX

JuRe/12

GeMac

HoUn

BeCo

HoUn

GeMac

HeMi

LiDe
PaTe

UlGl

MaDo

PrCe

ClAl/1

ClAl/2

MiDe/1(2)

IrSi
TaCuNa/3

MAISEMA-AULA
Jaana Hakola

OHJEET

YLEISTÄ:
Kaikki istutusalueet kantataan siististi hoidon helpottamiseksi.

Seunustojen sepeli peitetään seulanpääkivellä, koko halkaisija
n.100-150mm

Jos eteläseinustan kasvualusta on heikko, rhodo korvataan
purppuraheisiangervolla ja marjakuuset rohtokatajalla. Hostien
väleihin istutetaan valkoisia narsisseja mahdollisimman
runsaasti kevään kukintaa varten.

HYÖTYTARHA
Hyötytarha rajataan pihassa olevalla reunakivellä siten, että
nurmikonleikkaus on helppoa.

Marjapensaiden ympärille asennetaan pensastuet valmiiksi.
Pensasmustikat 2-3 kpl istutetaan hortensiaryhmän viereen.
Näiden alle havukatetta suojaamaan pensasryhmiä
rikkaruoholta ja kuivumiselta.

Alueen viereen asennetaan astinkivet poluksi. Astinkivet
upotetaan nurmikkon niin, että ruohonleikkaus onnistuu
niiden yli.

HAVUISTUTUKSET
Havujen alle punaruskea kuorikate 7 cm. Alueille lisätään
muutamia luonnonkiviä suunnitelman mukaan.

TIENVARSI-ISTUTUKSET
Istutusten toteutuksesta sovitaan erikseen esim. kevääksi
tehtäviksi. Jos käytetään vamiita perennamattoja, ne tilataan
2-3 kk etukäteen/Terolan taimisto.

Kasvimaa

Apupöytä

Lepo ja rentoutuminen Ruokailu ja
seurustelu
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Suunnittelua varten pidettiin palaveri Maisema-
aulan Jaana Hakolan kanssa, jossa yhdessä käy-
tiin läpi perheen toiveet ja tarpeet. Suunnittelun 
edetessä pohdittiin hyvää rakentajaa pikkupihalla. 
Mia Oksanen Puutarhapalvelu Päivänsäteestä on 
Jaana Hakolan tuntema puutarhuri, joka toteuttaa 
juuri tämän tyyppisiä istutustöitä. Aikataulu sovi-
tettiin niin, että kun suunnitelma valmistui, ja se 
luovutettiin asiakkaalle, Mia oli myös paikalla. 
Hän teki omasta työosuudestaan kustannusarvi-
on asiakkaalle, joka oli saamaansa tarjoukseen 
tyytyväinen. Istutustyöstä ja taimien hankinnasta 

sovittiin muutaman päivän sisällä suunnitelman 
valmistumisesta ja työt päästiin aloittamaan. 

Muutama viikko suunnitelman valmistumises-
ta piha oli kokenut jo aikamoisen muodonmuu-
toksen. Koska perhe matkustelee melko paljon, 
he sopivat Puutarhapalvelu Päivänsäteen kanssa 
myös ylläpitohoidosta, jolloin pihasta voi nauttia 
aina kun siihen on aikaa. Perhe on ollut lopputu-
lokseen erittäin tyytyväinen ja siihen, miten hel-
posti kaikki toteutui.

Jaana Hakola ja Mia Oksanen
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Tule mukaan ideoimaan Pitkäjärven 
VPK:n naistoimintaa sekä kuulemaan ke-
väällä järjestettävistä kursseista sunnun-
taina 13.2.2011 kello 11.00 alkaen Mäelle 
(Palokunnanpuisto 5). Lisätietoja ja ilmoit-
tautumiset Anu Heikkilä, 050 370 2174 / 
naiset@pitkajarvenvpk.net.

Pitkäjärven VPK perustettiin vuonna 1936 ky-
läläisten turvaksi. Naiset ovat osallistuneet pa-
lokuntamme toimintaan lähes koko sen toimin-
ta-ajan. Toisinaan naistoiminta on ollut hyvinkin 
aktiivista ja välillä on ollut hiljaisempia kausia. 
Naisosaton tarkoitus on ensisijassa tukea oman 
palokunnan toimintaa aktiivisella yhteistyöllä pa-
lokunnan muiden osastojen kanssa ja auttamalla 
nuorisotyössä sekä avustamalla varainhankinnas-
sa. Jäsenien kouluttamisella pyritään herättämään 

ja edistämään myönteistä suhtautumista palo- ja 
pelastustoimintaan ja yleiseen turvallisuuteen liit-
tyvissä asioissa.  Naisosasto voi toimia merkittä-
vässä roolissa paloturvallisuuteen ja omaehtoi-
seen suojeluun liittyvän tietouden levittämisessä 
kansalaisille opastamalla ja neuvomalla estämään 
vaaratilanteiden syntyä sekä vähentää vahinkoja 
onnettomuus- ja tuhotilanteissa. 

Kaiken ikäisiä ja kaikenlaisia naisia tarvitaan eri 
tehtävissä, kuten turvallisuusneuvonnassa, nuori-
sotyössä, hälytysmuonituksessa ja huoltotehtävis-
sä. Palokuntataitoja ei tarvitse omata etukäteen, 
vaan koulutamme jäseniämme tarpeen mukaan. 
Palokunta tarjoaa lisäksi monenlaisia harrastus-
mahdollisuuksia mm. kilpailuissa ja iloisessa yh-
dessä olemisessa. Palokuntanaiset hakevat iloi-
seen joukkoonsa uusia toimijoita. Sinulla on nyt 
mahdollisuus tulla mukaan tähän reipashenkiseen 
toimintaan.

Pitkäjärven VPK:n naisosasto kaipaa 
uusia jäseniä iloiseen joukkoonsa

Yhteistyökumppaneita ja kannatusjäseniä

pa
lo

ku
nt

aa
n.

� Ota vapaaehtoinen palokuntatyö 
uudeksi harrastukseksi! 

Se on antoisaa yhdessäoloa 
ja vauhdikasta toimintaa, 

jossa tekemistä löytyy 
kaiken ikäisille 

miehille ja naisille! 
Mahdollisuuksia on monia! 

Me tarjoamme koulutuksen, 
työvälineet ja työasut.

Varasimme kypärän 
myös sinulle!
Ainutlaatuinen mahdollisuus - tule kokemaan jotain uutta!
7.3.2011 kello 18.00-20:00.

Tapahtuma on suunnattu erityisesti 18-35 -vuotiaille älyllisiä ja
fyysisiä kokemuksia kaipaaville miehille ja naisille.

Lisätietoja ja ilmoittautumiset:
toimisto@pitkajarvenvpk.net

Pitkäjärven VPK , Palokunnanpuisto 5
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Oma lähikauppamme 
M-market Laaksolahti

Juha ja Salla Matilainen    
09-595846

www.m-herkkukauppa.net

Aukioloajat: 
arkisin klo 8 - 21,

lauantaisin klo 8 - 20, 
sunnuntaisin klo 10-20

Luotettavaa ja korkeatasoista sisätilojen 
uudistamistyötä paikkakunnalla jo 26 vuoden ajan.

Teemme lähes kaikki sisärakennustyöt sisältäen mm.

 - Kylpyhuoneet   - Saunat   - Keittiöt
 - Maalaukset   - Tapetoinnit   - Kalusteasennukset
 - Parketin asennukset  - Vesieristystyöt  - Laatoitukset
 - Vahinkosaneeraukset  - Muutostyöt

Kauttamme myös

 - Sähkötyöt   - Putkityöt  - Parkettien hionnat ja lakkaukset

RAKENNUSKANTTI OY
Lasse Gustafsson p. 0400 458 167

Kaivoskuja 12, 02730 Espoo, y-tunnus 0520637-4

Yhteistyökumppaneita ja kannatusjäseniä
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Yhteistyökumppaneita ja kannatusjäseniä

Nyt myös:

Ilma- ja vesilämpöpumput
Aurinkolämmitys
Oilon -maalämpöpumput
Lämminvesivaraajat

Toimitusjohtaja Marko 

Lehtonen, Aisatie 16 B, 

01640 Vantaa, Linnainen

www.puutarhapalvelupaivansade.net

Mia Oksanen
p. 050 528 2641

PÄIVÄNSÄDE
Puutarhapalvelu

Jaana Hakola
p. 045 1242 220

Meiltä saat mm. seuraavat palvelut:
Pihasuunnittelu

Idealuonnokset pihastasi
Pihaneuvonta

Istutustyöt
Puutarhanhoito

Pensaiden ja puiden leikkaukset
www.maisema-aula.fi

NAUTI PIHASTASI!

Tuoretta kahvia, teetä, kaakaota,
pirtelöitä ja raikkaita smootheja

•
Suussasulavia suolaisia ja makeita vohveleita

sekä muita herkullisia leivonnaisia
•

Uutuutena runsas lounassalaatti 
•

Ihania lahjatavaroita läheisten hemmotteluun
Laadukkaita lasten puuleluja

•
Makeisia

•
24 makua irtoteetä

ja
Olemme melkein naapurissasi!

Laaksolahdentie 41, 02730 Espoo (M-Marketin ostari), puh. 586 3039, 
www.vohveli.fi
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Ennen syyskokousta 
klo 18 – 19.30 pidet-
tiin energiapaneeli, 
johon osallistuivat 
Heikki Kulusjärvi, 
Urpo Kotipalo, Kei-
jo Leppänen, Jan-
ne Saarinen ja Silve 
Sahlan.

Tilaisuuden järjesti 
yhdistyksen energiatoi-
mikunta. Tilaisuudessa 
käsiteltiin ajankohtaisia 
teemoja lähtien energia-
verotuksen kiristymises-
tä, energian hintojen noususta, energiaa säästävis-
tä lämmitysratkaisuista sekä energiauudistuksiin 
saatavista avustuksista. Tilaisuudessa jupperilai-
set esittelivät omakohtaisia kokemuksia käyttä-
mistään lämmitysjärjestelmistä. Tähtivieraana 
paikalla oli kirjailija ja suosikkitoimittajamme 
Keijo Leppänen kertomassa käytössään olevasta 
pellettilämmitysjärjestelmästä. Tilaisuuden pu-
heenjohtajana toiminut Heikki Kulusjärvi esitte-
li maalämpöpumppujärjestelmää, Silve Sahlan 
ja Urpo Kotipalo valottivat kokemuksiaan ilma-
lämpöpumpuista ja Janne Saarinen kertoi puulla 
lämmittämisestä sekä aurinkopaneelien käytöstä. 
Energiailta päätettiin vilkkaaseen keskusteluun.

Kiitokset vielä kaikille osallistujille ja esiinty-
jille!

Heikki Kulusjärvi

K
uv

at
 : 
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ka
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io

Energiailta

Energiapaneelin osallistujat

Tapani Vuopala, Tapio Ala-Peijari, Juha-Pekka Ripatti

Syyskokousväkeä
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Kokous oli 25.11.2010 klo 19.30 - 20.00 
Laaksolahtitalossa. Ennen kokousta pidet-
tiin energiapaneeli.

1. Kokouksen toimihenkilöt
Syyskokouksen avasi yhdistyksen puheenjohtaja 
Juha-Pekka Ripatti.
Tämän kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Tapio 
Ala-Peijari. Sihteeriksi valittiin Lea Ala-Peijari ja pöy-
täkirjantarkastajiksi Seija Kotipalo ja Pekka Puomio. 
Päätettiin, että pöytäkirjantarkastajat toimivat tarvitta-
essa myös ääntenlaskijoina.

2. Osanottajat ja heidän 
äänivaltaisuutensa
Läsnäolijoista 15 oli äänioikeutettuja varsinaisia jäse-
niä ja yksi perhejäsen ja yksi henkilöjäsen.

3. Kokouksen laillisuus
Todettiin kokous yhdistyksen sääntöjen mukaisesti 
laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 

4. Vuoden 2011 toimintasuunnitelma
Juha-Pekka Ripatti esitteli johtokunnan esityksen vuo-
den 2011 toimintasuunnitelmaksi (liite 1). Suunnitelma 
käytiin läpi pääkohdittain ja hyväksyttiin johtokunnan 
esittämässä muodossa. 

5. Vuoden 2011 talousarvio
Taloudenhoitaja Tapani Vuopala esitteli johtokunnan 
esityksen vuoden 2011 talousarvioksi (liite 2). 

Päätettiin, että liittymismaksut ovat seuraavat: 
varsinaisilta jäseniltä   20 € 
perhe- ja henkilöjäseniltä  10 € 
kannatusjäseniltä (henkilöt)  80 €, 
kannatusjäsen (yhteisöt)  120 € / vuosi 

          
Johtokunnan jäsenille ja tilintarkastajille maksettavat 
palkkiot pidetään ennallaan:
Puheenjohtajan vuosipalkkio 520 €
Sihteerin vuosipalkkio  520 €
Taloudenhoitajan vuosipalkkio 330 €
Johtokunnan jäsenten kokouspalkkio  10 euroa/ 
kokous

Tilintarkastajalle maksetaan vuosittain kohtuullisen 
laskun mukaan

Talousarvio hyväksyttiin muutoksitta.

6. Johtokunnan puheenjohtajan valinta 
vuodeksi 2011
Juha-Pekka Ripatti valittiin yksimielisesti jatkamaan 
yhdistyksen puheenjohtajana vuonna 2011.

7. Johtokunnan jäsenten valinta
Johtokunnan jäsenistä erovuorossa olivat Lea Ala-
Peijari, Urpo Kotipalo ja Juha Vepsäläinen. Lea 
Ala-Peijari ilmoitti, ettei ole käytettävissä.. Kaksi 
jälkimmäistä ilmoittivat olevansa käytettävissä valitta-
essa johtokuntaan jäseniä. Uudeksi jäseneksi valittiin 
yksimielisesti Lasse Gustafsson (2011–2013). Juha 
Vepsäläinen ja Urpo Kotipalo valittiin yksimielisesti 
jatkamaan johtokunnan jäseninä vuosiksi 2011–2013

8. Tilintarkastajan valinta
Varsinaiseksi tilintarkastajaksi valittiin KHT Sinikka 
Alanen ja varatilintarkastajaksi Anja Tarvas.

9. Muut asiat
Muita johtokunnan esittämiä tai sääntöjen 5. pykälän 
tarkoittamia päätettäviä asioita ei ollut.

Jupperin Omakotiyhdistys ry:n
syyskokouksen pöytäkirja

Vuoden 2011 toimikunnat:

Energiatoimikunta 
Kokoonkutsuja Heikki Kulusjärvi, Kai Haapamäki, Urpo 
Kotipalo, Pekka Perttula ja Tapani Vuopala.

Rantatoimikunta
Kokoonkutsuja Juha-Pekka Ripatti, Kai Haapamäki, 
Juha Kallanranta, Erkki Kyllästinen, Pekka Puomio, 
Markku Rantalainen, Kimmo Sierimo ja Juha Vep-
säläinen.

Taloustoimikunta 
Kokoonkutsuja Juha-Pekka Ripatti, Juha Kallanranta 
(2011 ja 2012), Urpo Kotipalo (2011 ja 2012), Heikki 
Kulusjärvi (2010 ja 2011), Juha Vepsäläinen (2010 ja 
2011) ja taloudenhoitaja Tapani Vuopala

Tapahtumatoimikunta
Kokoonkutsuja Lasse Gustafsson, Marjut Aho, Lea 
Ala-Peijari, Asko Forsberg, Kiira Forsberg, Ritva Ka-
llanranta, Pirjo Kolari, Erkki Kyllästinen, Tuula Mäkelä, 
Kalevi Mönkkönen, Eeva-Riitta Puomio, Juhani 
Rasilainen, Kimmo Sierimo, Anne Vesala ja Leena 
Virtanen.

Tiedotus- ja perinnetoimikunta
Kokoonkutsuja Silve Sahlan, Lea Ala-Peijari, Lasse 
Gustafsson, Kai Haapamäki, Seija Kotipalo, Lauri 
Määttänen, Eeva-Riitta Puomio, Juha-Pekka Ripatti, 
Kimmo Sierimo ja Urpo Kotipalo (kotisivut).



-22-

Jupperin Omakotiyhdistys ry.
Puheenjohtaja 2011:
Juha-Pekka Ripatti 
juha-pekka@jpripatti.net   Kaivoskuja 5 A 2  0400 463 941
Johtokunta 2011:
Lasse Gustafsson        
lasse.gustafsson@kolumbus.fi  Kaivoskuja 12  0400 458 167
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
Eeva-Riitta Puomio (sihteeri)
eeva-riitta.puomio@sci.fi   Peltorinteenkuja 1  050 531 9219 
Silve Sahlan
silve.sahlan@kolumbus.fi   Tammipäänpolku 5 A 050 344 5927 
Kimmo Sierimo
kimmo.sierimo@luukku.com    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 455 henkilöä
Kotisivu: http://www.jupperi.fi

Yhdistyksen toimitila Tammenterho on jäsenistön käytettävissä. 
Tiedustelut Urpo Kotipalo: p. 040 503 6067

Varapuheenjohtajaksi valittiin Juha Kallan-
ranta ja sihteeriksi Eeva-Riitta Puomio. Ta-
loudenhoitajaksi valittiin Tapani Vuopala. Ke-
vätkokouksen päivämääräksi päätettiin torstai 
14.4.2011. Toimikuntien jäsenet valittiin, vetä-
jäksi nimitettiin tiedonkulun varmistamiseksi 

johtokunnan jäsen. Toimikunnat voivat täy-
dentää itseään vuoden mittaan, kun innokkai-
ta toimijoita löytyy. Tammenterhon sisäilman 
parantamiseksi päätettiin asentaa kaksi raitis-
ilmaventtiiliä. Ideariihi yhdistyksen toiminnan 
kehittämisestä pidetään helmikuun alussa.

Johtokunnan alkuvuoden päätöksiä
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Helmikuu
ti 8.2. Johtokunnan kokous
ke 9.2. Sukututkimuskerho
su  13.2. Talvitapahtuma (takasivu)
ti 15.2. T & P 
ke 16.2. Tapahtumatoimikunta
to 17.2. Seniorikerho
ke 23.2. Sukututkimuskerho

Maaliskuu
ke 2.3. Tapahtumatoimikunta
ti 8.3. Johtokunnan kokous
ti  8.3. Puiden ja pensaiden 
  leikkaus (s. 11)
ke 9.3. Sukututkimuskerho
ti 15.3. T & P 
ke 16.3. Tapahtumatoimikunta
to 17.3. Seniorikerho 
ke 23.3. Sukututkimuskerho
ke 30.3. Tapahtumatoimikunta

Huhtikuu
su 3.4. Joy 2/2011 ilmestyy
ke 6.4. Sukututkimuskerho
ti 12.4. Johtokunnan kokous
ke 13.4. Tapahtumatoimikunta
to 14.4. Kevätkokous
ti 19.4. T & P 
ke 20.4. Sukututkimuskerho
to 21.4. Seniorikerho
ke 27.4. Tapahtumatoimikunta

Toukokuu
ke 4.5. Sukututkimuskerho
ti 10.5. Johtokunnan kokous
ke 11.5. Tapahtumatoimikunta
ke  11.5. Villivihannekset (s. 11)
ti 17.5. T & P 
ke 18.5. Sukututkimuskerho
to 19.5. Seniorikerho
ke 25.5. Tapahtumatoimikunta

Jupperin Omakotiyhdistys ry

Tapahtumakalenteri

Omakotiyhdistyksen järjestämät kerhot 
jatkavat yhdistyksen toimitilassa Tam-
menterhossa, Tammipääntie 33

Seniorikerho kokoontuu kuukauden kol-
mantena torstaina klo 13.

Tiedustelut Anja Tarvas
puh. 050 564 1173 

Sukututkimuskerho jatkuu aina parillis-
ten viikkojen keskiviikkoina kello 19.

Tarkemmin Pirjo Mattila
puh. (09) 855 5004

Tapahtumatoimikunta kokoontuu paritto-
mien viikkojen keskiviikkoisin klo 19.

Tiedustelut Lasse Gustafsson 
puh. 0400 458 167

Tiedotus- ja perinnetoimikunta (T & P) 
kokoontuu kuukauden kolmantena tiis-
taina kello 19. Muulloin lehden aikatau-
lun vaatiessa 

Tiedustelut Silve Sahlan
puh. 050 344 5927

Jupperin koululla toimivat kerhot:

Jumppa torstaisin klo 19-20 Jupperin 
koululla. Uudet jumppaajat, tiedustelkaa 
vapaita paikkoja ryhmässä.

pirjo.kuusisto@luukku.com
tai iltaisin puh. 040 515 5765

Lentopallo Jupperin koulun voimistelusa-
lissa  tiistaisin  klo 20-21.30 Veinin oma-
kotiyhdistyksen kanssa. Ulkokengillä ei 
saa mennä pukuhuoneisiin ja sisätiloissa 
on oltava vaaleapohjaiset sisäpelikengät.

teuvo.tikkanen@elisanet.fi 
puh. 050 559 2209

www.jupperi.fi
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