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Pekka Puomio

Jupperin Omakotiyhdistyksen

Puheenjohtajalta

Todella masentavaa!
Luen säännöllisesti painettuja sanomalehtiä kuten Helsingin Sanomat, Maaseudun Tulevaisuus, Janakkalan Sanomat, Vartti ja Länsiväylä, sekä monien muiden lehtien nettiversioita.
Iltaisin katson televisiosta myös uutislähetyksiä ja Teksti-TV:tä. Ja mikä jää päällimmäiseksi tunteeksi uutisoinnista, masennus. Taas on tapahtunut suuronnettomuus, kansanmurhat
ja nälänhädät jatkuvat, pandemia uhkaa, maapallo lämpenee ja jäätiköt sulavat, sähkönjakelussa on ongelmia, maailman talouskaaos jatkuu ja yhtään karismaattista johtajaa ei
löydy korjaamaan asioita, paitsi Kim Jong-un Pohjois-Koreassa. Sen maan tiedotusvälineet
lähettävätkin pelkästään hyviä uutisia.
Missä ovat kaikki hyvät uutiset? Eikö maailmassa tapahdu enää mitään hyvää, vai eikö hyviä tapahtumia, onnistumisia ja tekoja kannata enää uutisoida, koska huonot uutiset myyvät
paremmin?
Minä haluaisin saada nykymuotoisen ”normaalin” uutisoinnin rinnalle myös uutisia suomalaisista arjen sankareista, tekijöistä, toisistaan välittäjistä, onnistujista, työllistäjistä, tieteellisistä ja teknisistä läpimurroista, innovaatioista, kansainvälisten palkintojen saajista ja
menestystarinoista. Uutisia, jotka välittäisivät tiedon siitä, että samanaikaisesti huonojen
tapausten rinnalla tapahtuu kuitenkin koko ajan myös hyviä tekoja. Uutisia, jotka valaisivat
uskoa paremmasta tulevaisuudesta.
Itse asiassa toiveeseeni on jo osittain vastattu.
Finnfacts julkaisee sähköistä uutiskirjettä Good news from Finland (www.goodnewsfinland.fi), joka on mahdollista tilata omaan sähköpostiin. Vuonna 1960 perustetun Finnfactsin
tavoitteena on tehdä tunnetuksi suomalaista osaamista maailmalla, tosin taustaryhmistä johtuen lähinnä suomalaisen elinkeinoelämän ja suomalaisten yritysten.
Toivottavasti Good news from Finlandin uutistuotanto laajenisi koskemaan myös edellä
mainitsemiani asioita ja jakelukanavaksi tulisi myös valtakunnallinen televisiokanava. Ehkäpä Rupert Murdoch voisi tehdä merkittävän mediateon ja aloittaa hyvien uutisten lähettämisen yhteistyössä Finnfactsin kanssa ostamallaan SuomiTV:llä?

--

Anna-Ester
Liimatainen-Lamberg
1936-2011
Jupperilainen Anna-Ester
Liimatainen-Lamberg menehtyi vakavaan sairauteen
24.7.2011.
Vielä sairauden pitkälle edettyä
hän oli positiivinen ja elämänmyönteinen ja jaksoi kannustaa muita
ihmisiä yrittämään elämässä eteenpäin sekä vaikuttamaan yhteisiin
asioihimme yhteiskunnan jäseninä.
Hänellä oli ehtymätön tarmokkuus,
sisu ja energia. Se tuntui myös tarttuvan hänen ympärillään oleviin
ihmisiin. Hän ryhtyi empimättä toimeen asioissa, joita piti oikeina ja
tärkeinä.
Anna-Esterin tavattuani ihmettelin, mistä tämä energia, hersyvä
huumori ja elämänilo juontavat
juurensa. Silloin tällöin hän kertoi lapsuudestaan Hankasalmella
pientilallisen tyttärenä ja osallistumisestaan kaikkiin töihin täysivertaisena jäsenenä. Hän mainitsi olleensa tukin uitossa nuorena tyttönä
ja kertoi hauskoja, uskomattomilta
ja hurjilta kuulostavia juttuja niiltä ajoilta. Lapsuuden koti, luonto
ja maalaisympäristö olivat kaiketi
olleet merkittävimmät tekijät tällaisen sisukkuuden ja energisyyden
syntymiseen, jota saattoi vain ihailla ja kadehtia. Myöhemmällä iällä
Anna-Esterin mieleinen harrastus
oli liikkua koiransa kanssa Jupperin
luonnonläheisessä ja rauhallisessa
ympäristössä.
Anna-Esterin sydäntä lähellä oli-

vat muun muassa nuoret ja heidän
syrjäytymisensä estäminen, lasten
ja nuorten hyvinvointi ja turvallinen kasvuympäristö. Väitöskirjassaan hän tutkikin nuoria ammattioppilaitosten opiskelijoita, heidän
minä -käsitystään, näkemyksiään
tulevaisuudesta ja sitä, millaisena
opiskelijat kokivat opiskeluympäristönsä. Hän korosti koulutuksen
merkitystä yhteiskunnassamme ja
erityisesti sen olennaista roolia kasvatuksessa ja nuorten kehityksessä.
Ammatillisen koulutuksen kehittäminen oli hänen mielestään erityisen tärkeätä.
Anna-Ester koulutti ja kehitti itseään jatkuvasti jo nuoresta lähtien.
Hän opiskeli ensin sairaanhoitajaksi, sitten terveydenhoitajaksi ja kätilöksi. Jyväskylän yliopistossa hän
suoritti kasvatustieteiden maisterin
tutkinnon ja väitteli ensimmäisenä
Suomessa terveydenhuollon tohtoriksi. Eläkkeelle hän jäi opetushallituksen opetusneuvoksen virasta.
Anna-Esterillä oli palava halu
vaikuttaa yhteiskunnallisiin asioihin. Terveydenhoitoalalla hänellä
oli laaja verkosto sekä Suomessa
että kansainvälisesti. Häntä kutsuttiin usein konferensseihin, seminaareihin ja oppilaitoksiin luennoimaan. Vielä sairastuttuaan hän hoiti
useita luottamustehtäviä.
Usean vuosikymmenen ajan
Anna-Ester oli mukana lukuisissa
kunnallisissa elimissä, osakeyhtiöissä, valtakunnallisissa neuvottelukunnissa ja työryhmissä. Hän

--

Kuva: Anna-Ester Liimatainen-Lambergin arkistosta

In memoriam

toimi Kuntayhtymän hallituksen jäsenenä vuosina 1982-85 ja puheenjohtajana 2001-08. Hän oli vahva
vaikuttaja Suomen terveydenhoitajaliiton ja STTK:n toimielimissä. Suomen terveydenhoitajaliiton
puheenjohtajana hän toimi vuosina
1990-97. Lisäksi hän oli jäsenenä
opetuslautakunnassa ja toimi Koulutuskuntayhtymä Omnian hallituksen puheenjohtajana usean vuoden ajan. Hänen sydäntään lähellä
oli paitsi nuorten asiat ja koulutus
myös vanhusten hoito Espoossa.
Anna-Ester osallistui aktiivisesti
varsinkin Espoon kunnallispolitiikkaan toimien muun muassa kaupunginvaltuutettuna. Myös seurakuntansa toiminnassa ja erilaisissa
kansalaisjärjestöissä hän oli mukana.
Toimiessaan Espoon suomenkielisen koulutuslautakunnan puheenjohtajana Anna-Ester vaikutti
merkittävästi Jupperin koulun uudistamishankkeeseen sekä Laaksolahti-talohankkeen toteuttamiseen.
Anna-Ester oli Laaksolahden kirjaston ystävät ry:n perustajajäsen
ja yhdistyksen puheenjohtaja useita
vuosia.
Anna-Ester Liimatainen-Lamberg antoi korvaamattoman panoksen espoolaiseen kunnallispolitiikkaan sekä ammatillisen
koulutuksen ja terveydenhoitoalan
kehittämiseen.

Lea Ala-Peijari

Vuosi sitten avattiin tämä
liikunta- ja hyvinvoinnin
edistämiskeskus M- kaupan
vieressä osoitteessa Laaksolahdentie 41.
Innokas ja innovatiivinen Anja
Huovinen, joka on syntyperältään
saksalainen, halusi perustaa joogaan ja muutenkin liikuntaan liittyvän oman yrityksen. Hän etsi sopivaa tilaa ja näki sattumalta, että
tämä tila oli vuokrattavana.
Anja Huovisella on kaksi pientä lasta ja uskoi voivansa yhdistää
tämän yritystoiminnan ja perheelämän yhteensopiviksi. Kaikki on
sujunut hyvin. Ihan alkuun, viime
keväänä, ei ollut vielä paljon asiakkaita, mutta nyt on riittävästi. Hän
on myös palkannut muita työntekijöitä pitämään tunteja. Lisäksi
hän on välillä vuokrannut tätä tilaa
muille liikunnan ammattilaisille.
Jooga/jumppa- tila on väreiltään
ja sisustukseltaan hyvin harmoninen, juuri sopiva antamaan mielenrauhaa ja tyyneyttä.

Joogaa on hyvin monenlaista,
Täällä harjoitetaan pääasiassa niin
sanottua hathajoogaa. Se on lempeää ja sopii kaikille. Siinä on hengitysharjoituksia, kehoa vahvistavia
venytyksiä, myös syviä- ja pintalihaksia sekä tasapainoa harjoitute- Anja Huovinen
taan.
Loppurentoutuksella on erittäin ikäihmisiä joogan päiväryhmään.
tärkeä rooli joogassa. Rentoutumi- Kaikki ovat tervetulleita. Ei tarvitse
nen luo hyvänolon tunteen, joka olla notkea tai hyväkuntoinen. Tule
auttaa selviytymään paremmin siis sellaisena kuin nyt olet!
haastavista tai rasittavista elämänÄijäjooga on suosittu. Miehiä on
tilanteista.
nyt tässä ryhmässä 12 ja ryhmä onLisäksi kurssivalikoimaan kuu- kin nyt täynnä.
luu äitiysjooga, äiti-vauva-jooga,
Täällä käy myös ryhmiä yritykäijäjooga, senioriliikunta, lihaskun- sistä. Pilates- jumppa auttaa moto, pilates ja reikki. Ja ihan uutena neen vaivaan. Eräs suosituimmislajina on niin sanottu hormonijoo- ta ryhmistä on äiti-vauva-jooga.
ga, joka auttaa muun muassa vaih- Joogan jälkeen äidit vauvoineen
devuosiongelmiin. Lapsille on taa- käyvät usein viereisessä Vohveperojumppaa, liikuntaleikkikerhoja li-baarissa lounaalla. Mikäpä sen
ja lastenjoogaa.
hauskempaa!
Jooga sopii kaikille iästä ja kunTäältä saat hyvää oloa ja kuntosi
nosta riippumatta, kertoi Anja Huo- kohenee! Jos olet kiinnostunut, tuvinen. Ryhmät toimivat juhannuk- tustu kurssiohjelmaan osoitteesta
seen asti ja alkavat taas elokuun www.joogataan.com
Lea Ala-Peijari
alusta.
Anja Huovinen toivoisi lisää

HUSLAB toi ajanvarauspalvelun
Viherlaakson laboratorioon
Viherlaakson laboratorio palvelee ajanvarauksella 18.1.2012
alkaen. Laboratorion aukioloajat
paranevat, ja tarjolla on myös aamuaikoja. Laboratorio on 18.1.
alkaen avoinna ma - pe klo 8.00
- 14.50. Ajat varataan osoitteesta
www.huslab.fi/ajanvaraus tai puhelimitse HUSLABin palvelunumerosta (09) 471 86800 ma - pe klo
7.30 – 15.30.
HUSLABin asiakkaat voivat

kuntarajoista riippumatta (ja riippumatta siitä, missä lähete on tehty)
valita itselleen sopivimman näytteenottopaikan yli 70 laboratoriosta
ympäri Uuttamaata.
Laboratorioiden ajantasaiset aukioloajat kannattaa tarkistaa internetistä www.hus.fi/laboratoriot tai
HUSLABin palvelunumerosta (09)
471 86800. Osa laboratorioista on
auki myös iltaisin (Marian laboratorio maanantaisin klo 18 saakka ja

--

Myyrmäen laboratorio tiistaisin klo
17.30 saakka) ja joissakin voi asioida yksityislääkärin lähetteellä.
Viherlaaksoa lähinnä olevat, ilman ajanvarausta toimivat laboratoriot:
- Leppävaaran laboratorio (Tinurinkuja 4)
- Kauniaisten laboratorio (Asematie 19)

Silve Sahlan

Kuva: Lea Ala-Peijari

Joogaa, pilatesta, jumppaa
Laaksolahdentiellä

Jupperi -nimi kiinnostaa
Toimitusta lähestyi metsänhoitaja Ilmari Kosonen Jyväskylästä. Hän oli
paneutunut selvittämään
Jupperi- nimen alkuperää.,
samoin kuin monien muidenkin nimien. Julkaisemme tässä numerossa hänen
juttunsa ”Jupperi tarkoittaa hiekkakenttää” lisäksi

kaksi muuta käsitystä Jupperi- nimestä. Vuonna 1995
julkaistussa yhdistyksemme
40- vuotiskirjassa ”Jupperi - Furiiritilasta pientaloalueeksi” on sivulla 13
yhdistyksemme monivuotisen taloudenhoitajan, edesmenneen Seppo Räisäsen
kirjoitus ”Nimen alkuperää

etsimässä”. JOY- lehden
numerossa 3/09 on julkaistu ote kirjasta ”Kylä-Espoo, Espoon vanha asutusnimistö ja kylämaisema”.
Juttu on lehdessä otsikoitu
”Jakob vai Josef, kumpi on
Jupperi- nimen alkuperä.
Toimitus

Jupperi tarkoittaa hiekkakenttää

Kuva: Joy arkistosta

Jupperin erikoinen nimi on alkuaan ruotsin sanastoa ja tarkoittaa
sanana djuper hiekkakenttää. Tuollaista hiekkamaata Jupperin tilan
maat ovat alkuaan olleetkin.
Paikannimien tutkijat eivät ole
pystyneet selvittämään, mistä Espoo Jupperin tila on saanut nimensä. Tiedetään, että Isojaon yhteydessä vuosien 1774-1832 aikana
Gammelgårdin tilan takametsinä ja
niittyinä olleet maat säilyttivät Pitkäjärven kaakkoisrannalla tilan nimen Jupper, Jupperi. Jupperin tilan
keskus on siitä alkaen ollut Kuninkaantien varressa pitäjän rajalla.

Kantatilan päärakennus nykyisessä asussaan.

Kun tilasta lohkottiin vuodesta
1936 alkaen kesämökkipalstoja,
alkoi syntyä sitten omakotiasutukseksi muodostunut asutusalue noille hiekkamaille. Ja nyt on väkirikas
omakotialue ja on suuri koulukin
Jupperissa.
Suurkorttelin nimenä on nyt Jup-

perinmetsä Jupperskogen. Katunimistössä on nimet Jupperinkuja
Juppergränden ja Jupperinmetsä
Jupperskogen.
Suomen ruotsalaisten paikannimien tutkijat arvelevat, että nimi
Jupperi olisi alkuaan suomenkielinen tilan nimi. Näin esitetään Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen
ruotsinkielisillä Namnledslexikonin nettisivuilla.
Kun noille paikannimien tutkijoille on tullut eteen outo paikannimi, he yleensä selittävät nimen
henkilönimistä tulleeksi. Mutta
Jupperin nimeä sellaiseksi ei tuossa
tiedostossa selitetä.
Vuonna 2007 julkaistussa Suomalaisessa paikannimikirjassa mainitaan kyllä noin 10.000 suomalaista paikannimeä, mutta Jupperia
tutkija ovat pitäneet niin mitättömänä paikkana, että sitä ei kirjassa
edes mainita.
Mutta nimelle Jupper on kyllä aivan tarkka ja varma tieteellinen selitys ruotsinkielisenä sanana. Ruotsalainen tiedemies, mutta sitten
suutarinpoikataustansa takia pelkkänä pappismiehenä elämäntyönsä
tehnyt Johan Rietz julkaisi v. 1867
valtavan paksun ruotsinkielen murresanastonsa Dialektlexikonin.
Siellä mainitaan sanastossa yksi-

--

selitteisesti sanat Sånn-djuper, adj.
sandjup, sandig; om väg, fält. Tarkoittaen että sånn-djuper tarkoittaa
hiekkaista tietä ja kenttää. Ja että
sandjup tarkoittaa samaa.
Espoo Jupperi on Suomessa ainoa paikannimi, jossa on tuo sana
djuper. Vaikka sana djup tarkoittaa
syvää, tarkoittaa sana djuper maastosanana nimenomaan hiekkakenttää. Sanoissa on siis tavattoman
pieni ero, mutta suuri merkitysero.
Ja taustalla lienee havainto, että
juuri paksuhiekkaisille maille on
tuo sana djuper vanhassa ruotsalaissanastossa.

Johan Ernst Rietz

Jupperin hiekkamaat ovat varsin
laajat ja syvät. Juuri Jupperin hiekkamaiden perusteella on tuo suuri
lähde Lähderannassa, minne sadevedet suodattuvat hiekkamaiden
läpi lähteeksi, josta on purojuottia
Lippajärveen. Ja Jupperin rannan
Sandviken sekin nimellään kertoo
hiekkamaista.
Rietzin sanastossa mainitun sanan sandjup osa jup esiintyy sekin
suomalaisissa paikannimissä. Pohjois-Hämeessä Oriveden takana on
kunta Juupajoki, jonka nimessä on
tuo sana jup. On ollut nimistön tutkijoille liian vaikea pala paikannimenä selitettäväksi.
Siellä tuo hiekkakenttää tarkoittava sana jup tarkoittaa niitä laajoja
hiekkamaita, joita on Korkeakosken seudulla. Niiden hiekkamaiden
läpi virtaa Juupajoki hiekkamaahan
uurtuneessa rotkossaan muodostaen
Korkeakosken putouksen paikalla,
missä on vanha kenkätehdas ja joka
nyt on kuntakeskuksena. Juupajoki Helsingin Yliopiston Hyytiälän
metsäaseman paikkana tullut tutuksi metsänhoitajaksi opiskeleville
harjoittelu- ja tutkimusasemana.
Sana jup hiekkakenttää tarkoittaen esiintyy muuallakin paikannimissä suomenkielisilläkin seuduilla. Todistaen, että sana jup liittyy
aina niihin. Harjavallassa ja Seinäjoella Juupajärvi on harjukankaiden
järvi. On sukunimikin.
Seinäjoella on Juupakangas hiekkakankaana. Kalajoella on hiekkakummullaan talo Jupi ja Jyväskylässä pyöreä soramäki Jupinmäki.
Mynämäellä Juppo on soramäki
ja Töysässä Juppo on kahden talon
niminä Juponkankaalla.

Pohjanmaan Jouppi-nimet ovat
nekin tätä perua, mm. Kurikan Joupinkangas. Eivät liity henkilönimeen Jacob.
Nimi Juppi on nyt myös 177 ihmisen sukunimi, kankaiden talonnimistä tulleena. Ja Juppo 53 ihmisellä sukunimenä.
Espoossa on useita muitakin
ruotsalaisperäisiä
paikannimiä,
jotka aukeavat mainitun sanaston
sanastoja lukemalla. Esimerkiksi
Nupuri joka sanasta gnupr tarkoittaa kivikkomäkeä, jollainen Nupurinmetsä on. Nimen Bodom taustaksi joku tutkija on esittänyt sanaa
bod tarkoittaen kala-aittoja. Mutta
nimen takana on sana fäbod eli
karjamaja, joita aikoinaan oli tuon
järven niittyrannoilla. Noin pienen
järven rannoilla ei ollut kala-aittoja.
Bembölen Jorvin nimen takana on
muinaisruotsin sana jórv tarkoittaen soramäkeä. Sama sana on Kirkkonummen Jorvaksen nimessä.
Osittain Espoon alueella on
Nuuksion kansallispuisto, jonne
nyt pystytetään luontokeskusta. Nimen perusteeksi on jo sadan vuoden ajan esitetty saamen joutsenta
tarkoittavaa sanaa njuksa, mutta
nimen Noox takana on vanha suomenkielen sana noksi tarkoittaen
pientä heinäkasaa. Siellä kun aina
on ollut niin kehnot heinämaat noilla karukoilla.
Tässä on esitelty lähinnä Espoon alkuaan ruotsinkielisiä paikannimiä. Mutta kautta Suomen on
erittäin vahva kerros ruotsinkielistä sanastoa paikannimissä, myös
aivan erämaapaikkojen nimissä.
Kun ruotsi oli 600 vuotta ainoa
virkakieli, kaikki paperit ja kartat

Lisätietoja Rietzin sanastosta: http://runeberg.org/dialektl/
--

tehtiin ruotsiksi ja suuret kartanot
ja virkatalot olivat ruotsalaisherrojen hallussa, he nimittivät omalla
sanastollaan niin torpan paikat kuin
aivan erämaitten paikat.
Mutta viralliset nimistön tutkijat
eivät ymmärrä noita paikannimiä
ruotsinkieliseksi nimistöksi. Kun
heidän mielestään suomenkielisen
Suomen alueella ei saa olla muuta kuin suomenkielistä ja vanhaa
saamenkielistä
paikannimistöä.
Kun heillä on tuo paha perusvirhe
työssään, he selittävät suuren osan
nykykielen kannalta oudoista paikannimistä aivan väärin. Siksi paikannimikirja on valheita täynnä.
Ja selittävät myös aivan väärin
maannimen Suomi, joka täällä Suomessa on sentään tärkein paikannimi. Selvitin, että nimen Suomi on
takana naapuria tarkoittava vanha
suomalais-ugrilainen sana soom.
Unkarissa edelleen szom. Tuolla
sanalla soom virolaiset antoivat
maallemme jo kohta 1.000 vuotta
sitten nimen Soome naapuria tarkoittaen.
Ei siis pidä uskoa noiden historiaa ja kielten sanastoja niin kehnosti
tuntevien professorien selityksiä
paikannimille, vaan on itse etsittävä selitykset niin Jupperin kuin
Suomenkin nimille.
Tämä Jupperin nimen kuten Suomenkin nimen selitys on opetettava
tietysti Jupperin koulun oppilaille,
että osaavat oppia pakkoruotsin
osana, mitä nimi Jupperi alkuaan
ruotsalaisena sanana tarkoittaa.
Jupperi on Hiekkakenttä.

Ilmari Kosonen
konsultti ja metsänhoitaja
Jyväskylästä

Jupperi -nimi kiinnostaa jatkuu
Nimen alkuperää etsimässä
JUPPERIn nimeä ovat ihmetelleet niin asukkaat kuin
vieraatkin.
Sen alkuperää on kyselty ja vastauksia etsitty. Kieltämättä nimi on
erikoinen ja melko harvinainen,
vaikka Espoossa onkin Jupp (Jupper) -nimisiä paikkoja kaksin kappalein, molemmat tilojen nimiä.
Myös Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen (Kotimaisten kielten
tutkimuskeskus/Ritva-Liisa Pitkänen) nimiarkiston kokoelmissa löytyy muualta maastamme pari jupperi -alkuista nimeä: Jupperinkaivo
Akaassa ja Jupperinneva Kurussa.
Tosin edesmennyt omakotiyhdistyksen aikaisempi puheenjohtaja
Pellervo Kääpä, joka kieltenopettajana oli kiinnostunut aiheesta, väitti vastaavan nimen löytyvän myös
Rovaniemeltä.
Voidaan myös olettaa, että Jupp
vanhana talonnimenä on muodostunut henkilön nimestä, kuten huomattava osa muistakin vanhoista talonnimistä. Ensimmäinen tiedossa

oleva Juppin tilanomistaja, johon
nimi saattaisi viitata, oli vuodesta
1643 lähtien ainakin vuoteen 1660
taloa hallinnut Johan Henriksson.
Todettakoon myös, että Espoon
Kurttilassa sijaitsevan nykyisin
Espoon kaupungin omistuksessa
olevan Juppin tilan omistajana oli
samoihin aikoihin Jakob Petersson,
jonka nimestä saattaa toinenkin
Jupp -nimi juontua.
Jupper -nimelle voi etsiä muitakin selityksiä. Ottaen huomioon
Espoon merellisen sijainnin ja vanhat vesikulkuyhteydet hämäläisten
hallitsemalle alueelle saattaa nimen
alkuperä löytyä muinaisista skandinaavisista nimimuodoista. Esimerkiksi Jakaupr, Joper ja Jeppe, joista
on kehittynyt mm. suomalaisia nimimuotoja Kauppi, Jouppi, Juopperi ja Jäppi, voivat hyvinkin olla
jupperin kantasanoja. Näin ollen
nimen tausta saattaisi siirtyä aina
1000-luvun tietämiin.
Pellervo Kääpän tutkimukset
(haastattelu Länsiväylässä 1975)
nimen alkuperän löytämiseksi
ulottuivat Ranskaan, Skotlantiin,

Jakob vai Josef, kumpi on Jupperi- nimen alkuperä
Kylä-Espoo, Espoon vanha
asutusnimistö ja kylämaisema- niminen teos on ilmestynyt vuonna 2008 Espoon
kaupungin nimistöryhmän
trilogian
viimeisimpänä.
Tässä lainaamme kirjasta
nimistöntutkijan fil.tri Saulo Kepsun selvityksen Jupperi-nimestä.
”Jupper (juppär, suomalainen
asu jupperi; Jupp 1694, Jupper
1695, 1735) sijaitsi jo ennen vuotta
1700 Storbystä koilliseen, nykyisen Juvan eteläpuolella. Tila on
myöhemmin siirretty Pitkäjärven
kaakkoispuolelle. Nimi perustunee

Jakob-etunimen harvinaiseen asuun
Jupp ~ Jupper. Jakobia ei löydy
talon isäntien joukosta, mutta on
mahdollista, että 1500-luvun isännän Sigfridin (Seffr Jesp:ss 1540,
Seffr Josepss 1543, Siffr Jusepsson
1558) isä on ollut se Jupp ~ Jupper,
josta talo on nimensä saanut. Tällöin Jupp(er) voi olla Josef- nimen
asu, tai sitten kirjuri on normaalistanut kansanomaisen Jupper- asun
muotoon Josef ja Jesper. 1500-luvulla nimi Jakob esiintyy asussa
Joper, esimerkiksi Nilis Jopersson
1561 Espoon Lahnuksessa. Juppernimeä olen tavannut vain Espoosta;
nimen toinen tarkoite on Mulbyn
Jupper, jonka nimi johtuu Jakobetunimestä.”

Silve Sahlan

--

Viroon, Arabiaan ja jopa Persiaan
asti, ja toivatkin esille oman mielenkiintoisen ryhmänsä. Kaikkien
edellä lueteltujen maiden kielissä
näet esiintyy jupperia muistuttava
sana: juppe, juppi, jubbah tai jubbeh. Persiassa ja Arabiassa sana on
tarkoittanut viittaa tai suojaa yökylmältä, Virossa ja Skotlannissa naisen hametta.
Keskiaikaisessa merenkulkusanastossa Jupperin kantasanat ovat
merkinneet mm. laivan keulapurjetta ja suojaa merenkulkijoille.
Saattaakin olla, että sana on tullut
Suomenlahden eteläpuolelta jo kantasuomalaisten mukana ja kiteytynyt alueellemme lähinnä merenkävijöiden suojapaikan merkityksessä
säilyen yli viikinkiajan ja virolaisten nautinnan meidän päiviimme
asti ajan virran kuitenkin peittäessä
sanan ammoisen tarkoituksen.
Pitäkäämme arvossa vanhaa nimeämme Jupper, joka edelleenkin
antaa suojapaikan siellä asuville.

Seppo Räisänen

Sunnuntaina stadiin
Mikäli paikallinen tarjonta ei
tyydytä, voit kiitää Helsingin keskustaan ja takaisinkin linjalla 231
N, jonka kaikki vuorot kulkevat
sunnuntaisin Pitkäjärventietä, arkisin ja lauantaisin joka toinen vuoro.
Lähtö Hesasta Elielinaukiolta laiturilta 34 eli samasta paikasta kuin
248. Aikataulut joukkoliikenteen
aikataulukirjasta tai netistä www.
hsl.fi.

Reitti 231 N:
- Elielinaukio
- Töölönlahdenkatu
- Mannerheimintie
- Vihdintie
- Pitäjänmäentie
- Turuntie
- Mäkkylän puistotie
- Kehä I
- Turuntie

--

- Lintuvaarantie
- Vallikatu
- Lintulaaksontie
- Linnuntie
- Lintuparventie
- Hämeenkyläntie
- Pitkäjärventie
- Kolkekannaksentie
- Träskändan puistotie
- Järvenperäntie

Jupperin kiertoliittymä
rakenteilla

Työ on rakentajille vaativa sikäli, että maaperä on pehmeää turvetta sekä savea., joita riittää jopa yli
10 metriin saakka. Alue on myös
mielenkiintoinen siksi, että se sijaitsee vedenjakaja-alueella. Valumasuunnat ovat Riihiniityntie
ja edelleen Monikonpuron kautta
Huopalahteen, avo-ojissa Linnaisten ja Variston kautta Pitkäjärveen
sekä lyhintä reittiä Pitkäjärventien
sadevesiviemärissä Pitkäjärveen.
Kiertoliittymähanke lähti liikkeelle yhdistyksemme aloitteesta
Kehä II rakentamisen aikaan, kun
pelättiin Turuntielle päättyvän liikenteen ohjautuvan alueemme
kaduille. Niin on käynytkin, sillä
liikenne on täällä lisääntynyt kolmanneksella. Kehä II jatkoa saamme odottaa ainakin 10 vuotta.
Pitkäjärventie/Rajatorpantie on
rakennettu 1970 luvun alussa valtion paikallistienä. Omakotiyhdistyksemme on ollut silloin tarpeellista tiehanketta aktiivisesti viemässä
eteenpäin muun muassa olemalla
yhteydessä muutamiin lähialueen
kansanedustajiin.
Teiden silloinen rakentamistapa
suoalueilla oli maapohjan vakauttaminen puutela-arinalla, laittamalla
pieniä tukkipuita vieriviereen tiepenkereen alle. Näin saatiin kantava
laatta sorakerrosten alle. Ratkaisu
on ollut painumien kannalta kohtalaisen toimiva, ainoastaan viemärien alitusten kohdilla painumat
ovat olleet epätasaisia. Puutelatkin
ovat kestäneet lahoamatta sillä ne

sijaitsevat pohjaveden pinnan alapuolella.
Suunnitelmien mukaan tie rakennetaan uudelleen liittymien alueella
ja painumien estämiseksi tiepohja
vahvistetaan uudehkolla teknologialla eli stabiloimalla turve- sekä savikerrokset. Pehmeällä savialueella
käytetään
kalkkisementtipilaria
jossa kaivukoneeseen asennetulla
vispilällä ja paineilmalla sekoitetaan pilariin stabilointiainetta. Massastabilointia käytetään turpeen ja
pehmeän saven alueella, jossa sideaineena käytetään tähän suomessa
kehitettyä sivutuotepohjaista ”mix”
sideainetta. Käytettävät aineet ovat
ympäristöystävällisiä ja kestävän
kehityksen periaatteitta noudattavia.
Massastabiloinnin sekoitustyö
tapahtuu lamelleittain pysty- ja
vaakasuunnassa, jolloin maahan
syntyy sideaineiden vaikutuksesta
tasaisesti lujittunut laattamainen
vyöhyke, jonka varaan maarakenteet voidaan perustaa kuten kantavan pohjamaan varaan rakennettaessa.
Nykyiset tien rakenteet sekä

vanha puutela-arina joudutaan purkamaan ennen kuin päästään stabiloimaan aluetta, ja tästä syystä joudutaan rakentamaan tien sivustoille
kiertotiet. Tämä tulee aiheuttamaan
liikenteelle sekä työmaalle aika
lailla haittaa liikenteen ruuhkautumisena. Monivaiheinen rakennustyö, muun muassa stabiloinnin
kovettuminen, vie aikaa kahdesta
kolmeen kuukautta, joten työ tulee
kestämään pitkälti kevääseen.
Lähialueen asukkaille tulee myös
koneiden melun muodossa huomattavaa haittaa, onneksi talviaikana ei
oleskella ulkotiloissa.
Suosittelen pahimpana työaikana, esimerkiksi viemärien rakentamisen aikana, käyttämään
mahdollisuuksien mukaan muita
ajoreittejä. Toivottavasti urakoitsija
ja kaupunki rakennuttajana tulevat paneutumaan huolella työnaikaiseen liikenteen suunnitteluun.
Opastus on alkuun näyttänyt kevyen liikenteen osalta vähän haparoivalta, liekö syynä se, että rakentaja,
Peab Oy, tunnetaan lähinnä talonrakentajana.

Kai Haapamäki

Kuva: Pekka Puomio

Pitkäjärventien kiertoliittymän rakentaminen on alkanut vuodenvaihteessa ruotsalais- ja suomalaisvoimin
ja valmista pitäisi olla ensi
syksynä.
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Puut kaatuivat Tammipääntiellä
Tapaninpäivänä
Tammipääntie 26:n portinpielessä
tuuli kallisti vanhaa lehtikuusta rajusti.

salan tontilta paukahti poikki kuusi
ja koivu naapurin tontille ja tien
päälle. Metsurihommia paiskittiin

taukoamatta kuusi tuntia monen
perheen voimin.

Leena Virtanen

Kuva: Tuija Höysniemi

Vastapäätä asuva naapuri Tuija
Höysniemi ehti napata kännykkäkameralla kuvan jyrkästi kallistuneesta puuvanhuksesta. Pari sekuntia myöhemmin runko mätkähti
osittain Tammipääntielle tukkien
liikenteen. Paraskaan metsuri ei
olisi kyllä osannut kaataa puuta paremmin, roskalaatikon ja tammen
väliin rikkomatta orapihlaja-aitaa!
Hätäkeskukseen ei saatu yhteyttä
kun vasta 20 minuutin kulutta ja sitä
ennen Tammipääntiellä asuva Erkki Vesala ehti avuksi moottorisahan
kanssa. Omin avuin ja talkootyöllä
tie saatiin ajettavaan kuntoon, yksi
bussivuoro jäi väliin, mutta pikkuautot pääsivät puikkelehtimaan jalkakäytävän kautta. Onneksi kukaan
ei ollut ajoväylällä puun kaatuessa!
Lähes samaan rytäkkään kaatui iso
kuusi Tammipääntie 24:n kohdalla
talon ja kallion väliin, osittain auton päälle, mutta muuten siististi
taloa rikkomatta. Höysniemien rajalla kaatui myös iso kuusi ja Ve-

Jupperi Espoon itärajan Westend
Hesarissa 24.1.2012 arveltiin kiinteistövälittäjän
suulla näin olevan ja kaupan käyvän hyvin.
Artikkelia lukiessa ihmetytti,
missä täällä pientalovaltaisella alueella on peräti 26 kerrostaloasuntoa.

Jutussa todettiin, että tilastollisen
pienalueen rajat eivät osu tarkalleen
yksiin äänestysalueen rajojen kanssa, mutta suuntaa antavasti kyllä.
JOY-lehdessä 4/09 olemme julkaisseet kartan omakotiyhdistyksemme toiminta-alueesta, joka taas
perustuu alueemme kantatilan rajoihin. Veininkatu muodostaa alu-
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eemme länsirajan, joten esimerkiksi
Jupperin koulu jää rajamme ulkopuolelle, samoin rakennus Laaksolahdentie 41:ssä, jossa on muun
muassa M-kauppa. Mahtavatko ne
kaikki 26 kerrostaloasuntoa olla
näiden liiketilojen tontilla?

Silve Sahlan

Sivun kuvat Nina Mönkkönen

Tapani-myrsky riepotti Jupperia
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Sivun kuvat Pekka Puomio

Pitkäjärven talvitulva
Poikkeuksellisen runsaat
sateet saivat Pitkäjärven
tulvimaan joulukuussa. Samoihin lukemiin vesi on
noussut viimeksi v. 1999.
Pitkäkestoiset ja poikkeuksellisen runsaat sateet nostivat
joulukuussa 2011 vesistöjen vedenkorkeuksia ja virtaamia koko
Uudenmaan alueella. Ilmatieteenlaitoksen Helsinki-Vantaan sadehavaintojen mukaan joulukuun alkupuolella (1.-20.12.2011) sadetta
kertyi yhteensä 135 mm, kun sitä
keskimäärin kertyy koko kuukauden aikana 50-60 mm. Pitkäjärven
tulvahuippua edeltäneenä viikkona sademäärä oli yhteensä 75 mm.

Koska Pitkäjärvi ja sen yläpuolinen
valuma-alue ovat säännöstelemättömiä, valumavedet tulevat järveen
täysin omaa vauhtiaan. Pitkäjärven
vedenkorkeus onkin riippuvainen
tulevan veden määrästä sekä alapuolisen lasku-uoman purkukyvystä.
Uudenmaan ELY-keskus on mitannut Pitkäjärven vedenkorkeutta
säännöllisesti vuodesta 1996 alkaen. Tulvimista on tapahtunut tasaisesti koko havaintojaksolla, ja
tulvat ovat ajoittuneet melko tasaisesti kaikille vuodenajoille. Mitään
erityistä muutosta järven vedenkorkeuksien vaihtelussa ei ole havaittavissa.
Edellinen suurempi tulva koettiin keväällä 1999, jolloin Pitkäjär-

venkin vedenkorkeus nousi havaintojakson ennätyslukemiin. Kesällä
2004 elokuulle sattuneet rankkasateet aiheuttivat mittavaa tulvimista.
Viimeisenä kahtena keväänä (2010
ja 2011) runsaslumiset talvet ovat
aiheuttaneet tulvia.
Rakentaminen ja päällystettyjen
alueiden lisääntyminen äärevöittävät virtaamia eli vesi valuu puroihin, jokiin ja järviin nopeammin
kuin kasvipeitteisiltä metsäisiltä
alueilta. Myös ilmastonmuutoksen on arvioitu tulevaisuudessa
äärevöittävän sääilmiöitä. Tämä
merkitsisi pitkiä kuivia jaksoja ja
toisaalta lisääntyviä rankkasateita
ja sen myötä lisääntyviä syys- ja
talvitulvia.

Eeva-Riitta Puomio

Tulvanäkymiä 20.12.2011

Kuva: Silve Sahlanin arkistosta

Pitkäjärvenranta-tieltä katsoen vesi oli nyt joulukuussa silmämääräisesti ja kartan mukaan korkeudessa noin +20.00, eli noin metrin normaalia
ylempänä. 1944 kesän ennätyssateiden aikana vesi
oli vielä metriä korkeammalla, eli noin +21.00.

Tässä tilanne Kulmaojan suulla. Mahtaako kuvan vene olla
soutukunnossa ensi kesänä?

-14-

Kesätulva 1944. Kuvan lapsi
Silve Sahlan

Tässä Avantosaukkojen laituri, jonne päästäkseen
venekin olisi tarpeen. Avointa vettä on sen sijaan
riittävästi
Rantalaisen vene on pelastettu kuiville, mutta saunaan
mennessä taitaa tarvita saappaat

Tässä Jupperinranta ja veden keskellä yhdistyksen laituri

Kuvat: Silve Sahlan

Paukkusen vajassa saattaa olla hieman kosteutta

Tulvavesi on syövyttänyt pengerrystä Jupperinrannassa. Talkooporukalla riittää taas
puuhaa

Ei Sahlanin saunaankaan selvitä ilman saappaita. Tosin 1944
kesätulvan aikaa, jolloin vesi oli metrin korkeammalla, saunalle piti mennä veneellä jos halusi perille kuivin jaloin.
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Yhteistyökumppaneita ja kannatusjäseniä

Hyvää kahvia, teetä, kaakaota,
pirtelöitä ja lämmintä glögiä
•
Suussa sulavia vohveleita
sekä muita herkullisia leivonnaisia
•
Runsas lounassalaatti
•
Uusia ihania lahjatavaroita läheisten hemmotteluun
Laadukkaita lasten puuleluja
•
Herkkuja
•

Omakotipalvelut Jupperin alueella

Talonmies omaan kotiisi!
Tarjoamme kaikki kodin huolto- ja
ylläpitopalvelut:
•Ulko- ja puutarhahuollot
•Vihertyöt
•Katto- ja rännipuhdistukset
•Lumityöt
•Hiekoitukset
•Puunkaadot

Joulu hiipii hiljaa Vohvelin
lahjavalikoimaan ja tunnelmaan
Tervetuloa!

•Kodinhoitopalvelut
•Kotisiivoukset
•Ikkunanpesut
•Lomavahtipalvelu
•Senioreiden kotiapu
•Tietotekniikka-apu

Soita ja kysy lisää!
Laaksolahdentie 41, 02730 Espoo (M-Marketin ostari), puh. 586 3039,
www.vohveli.fi

www.countryhome.fi
asiakaspalvelu@countryhome.fi

Hyvän olon liikuntapaikka
Laaksolahdessa

p. 045 – 897 2755

Oma lähikauppamme
M-market Laaksolahti

Jooga & Pilates

Juha ja Salla Matilainen
09-595846

• hathajooga • hormonijoogaterapia •
• äijäjooga • naistenjooga •
• äiti-vauva-jooga •

www.m-herkkukauppa.net

Kurssit sopivat kaikille ikään tai kuntoon katsomatta!

Aukioloajat:
arkisin klo 8 - 21,
lauantaisin klo 8 - 20,
sunnuntaisin klo 10-20

Laaksolahdentie 41, 02730 Espoo
(M-Marketin vieressä)
www.joogataan.com tai puh. 0400854939
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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

Suosittu painonpudotushaaste !
Hoikenna itsesi kesäkuntoon kanssamme!

Ryhmien kokoontuminen Jupperissa kerran viikossa alkaen

to 1.3.2012 klo 19.00

Palkinnot 3:lle parhaan tuloksen saaneelle. Hinta 35€ / 12 viikkoa.
Soita ja varaa paikkasi ! Lisätietoja:
Henkilökohtaiset hyvinvointiohjaajat
Seija Kotipalo
Auli Malimaa
040-5045934
040-5056065
seija@kotipalo.fi
auli@upeaolo.com
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Jupperin Omakotiyhdistys ry:n
syyskokouksen pöytäkirja
Kokous oli 15.11.2011 klo 19-19:45. Ennen kokousta oli Jupperin kiertoliittymän
katusuunnitelman esittely.

6. Johtokunnan esitys vuoden 2012 talousarvioksi,
sääntöjen 4§:ssä mainittujen liittymis- ja jäsenmaksujen suuruus ja johtokunnan jäsenille ja tilintarkastajille maksettavat palkkiot ja korvaukset.

2. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin ja kahden
pöytäkirjan tarkastajan sekä muiden mahdollisten
kokouksen toimihenkilöiden valinta
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Tapio Ala-Peijari
ja sihteeriksi Eeva-Riitta Puomio. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Lea Ala-Peijari ja Anja Tarvas. Päätettiin, että pöytäkirjan tarkastajat toimivat tarvittaessa
myös ääntenlaskijoina.

Yhdistyksen taloudenhoitaja Tapani Vuopala esitteli talousarvioesityksen, joka noudattaa edellisen
vuoden talousarviota (liite 2). Myös liittymismaksut ja
johtokunnan korvaukset esitetään pidettävän entisellään. (Varsinaisen jäsenen liittymismaksu 20 €,
perhejäsenen ja henkilöjäsenen liittymismaksu 10
€, kannatusjäsenmaksu yksityiseltä henkilöltä 80
€/vuosi, kannatusjäsenmaksu yhteisöltä 120 €/ vuosi.
Puheenjohtajan ja sihteerin palkkiot 520 €/ vuosi,
taloudenhoitajan palkkio 330 €/ vuosi ja johtokunnan
jäsenten kokouspalkkiot 10 €/ kokous. Tilintarkastajille
maksetaan laskun mukaan.)
Hyväksyttiin talousarvio, liittymismaksut ja johtokunnan korvaukset johtokunnan esittämässä muodossa.

3. Kokouksen osanottajien ja heidän äänivaltaisuutensa toteaminen

7. Johtokunnan puheenjohtaja valinta vuodeksi
2012.

4. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden
toteaminen

8. Johtokunnan jäsenten valinta

1. Kokouksen avaus

Yhdistyksen puheenjohtaja Juha-Pekka Ripatti avasi
kokouksen klo 19 ja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi.

Todettiin kokouksen 20 osanottajaa, joista 17 on varsinaisia jäseniä, 2 perhejäseniä ja 1 ei-jäsen.

Kokous todettiin yhdistyksen sääntöjen mukaan koolle kutsutuksi ja siten lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

5. Vuoden 2012 toimintasuunnitelma

Yhdistyksen puheenjohtaja esitteli johtokunnan esityksen vuoden 2012 toimintasuunnitelmaksi (liite 1).
Toimintasuunnitelma hyväksyttiin seuraavin evästyksin.
Esitettiin toive kesäjuhlan järjestämiseksi. Juhlan järjestäminen päätettiin jättää johtokunnan harkittavaksi.
Keskusteltiin Avantosaukot ry:n laiturista ja suunnitelmista rakentaa pukeutumistila ”surffirantaan”.
Johtokunta velvoitettiin seuraamaan rakentamisen
vaikutuksia rannan venepaikkoihin ja tarvittaessa
ryhtymään toimenpiteisiin.
Jupperin alueen puisto- ja viheraluesuunnitelma on
tulossa nähtäväksi. Johtokunta velvoitettiin seuraamaan suunnitelmaa ja ottamaan tarvittaessa kantaa
asiaan.

Vuoden 2012 toimikunnat:

Juha-Pekka Ripatti valittiin yksimielisesti yhdistyksen
puheenjohtajaksi vuodeksi 2012.
Johtokunnan jäsenistä Kai Haapamäki, Silve Sahlan
ja Kimmo Sierimo olivat erovuorossa. Heidät valittiin
yksimielisesti jatkamaan johtokunnan jäseninä v.
2012-2014.

9. Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan valinta

Yhdistykselle ei lain mukaan tarvitse valita tilintarkastajaa vaan toiminnantarkastaja. Todettiin, että laki
ei edellytä yhdistyksen sääntöjen muuttamista tältä
osin vaan voidaan valita toiminnantarkastaja, vaikka
sääntöihin on kirjattu tilintarkastaja.
Yhdistyksen toiminnantarkastajaksi vuodeksi 2012
valittiin KHT-tilintarkastaja Sinikka Alanen ja varatoiminnantarkastajaksi Anja Tarvas.

10. Muut johtokunnan esittämät tai sääntöjen 5§:n
tarkoittamat asiat
Muita asioita ei ollut.

Tapahtumatoimikunta

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

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

Taloustoimikunta

Tiedotus- ja perinnetoimikunta

Rantatoimikunta

Kokoonkutsuja Juha-Pekka Ripatti, Juha Kallanranta(2011 ja 2012), Urpo Kotipalo(2012 ja 2012), Heikki
Kulusjärvi(2012 ja 2013), Juha Vepsäläinen (2012 ja
2013) ja taloudenhoitaja Tapani Vuopala

Kokoonkutsuja Silve Sahlan, Lea Ala-Peijari, Lasse
Gustafsson, Kai Haapamäki, Seija Kotipalo, EevaRiitta Puomio, Juha-Pekka Ripatti, Kimmo Sierimo ja
Urpo Kotipalo (kotisivut).
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Asemakaavan muutos vireille
Suunnitelma koskee Riihiniityntien itäpuolella ja Pitkäjärventien
eteläpuolella olevaa puistoaluetta,
joka rajoittuu idässä Vantaan kaupungin rajaan. Alueen itäpuolelle
Vantaan rajan suuntaisesti on tarkoitus jättää lähivirkistysaluetta,
joka samalla muodostaa suojavyöhykkeen Vantaan puolella sijaitseville asuinrakennuksille. Käytännössä tämä alue on virkistys- ja
ulkoilukäyttöön tarkoitettu alue,
jota ei ole tarkoitus rakentaa varsinaiseksi puistoksi. Liikerakentaminen sijoittuisi alueen pohjoisosaan
n. 6000 m2 kokoiselle alueelle
(Juha Matilainen Oy:llä on suunnitteluvaraus), johon on liiketilojen lisäksi tarkoitus sallia päivittäistavarakauppa. Asuinrakentamista tulisi
alueen eteläosaan, todennäköisesti
erillispientalokorttelin/-kortteleiden muodossa.
Tällä hetkellä suunnittelu on
alkuvaiheessa ja suunnitelmat tarkentuvat suunnittelun edetessä.
Valmisteluaineisto, johon kuuluu

mm. kaavamuutoksen kartta sekä
selostus, on tavoitteena asettaa nähtäville alkuvuodesta 2012. Nähtävillä olosta kuulutetaan kaupungin
ilmoituslehdissä Länsiväylässä ja
Hufvudstadsbladetissa. Kaava-aineistoon voi tämän jälkeen tutustua kaupunkisuunnittelukeskuksen
asiakaspalvelussa,
Leppävaaran
yhteispalvelussa sekä kaavoituksen
verkkosivuilla (www.espoo.fi).
Riihiniityntien ja Pitkäjärventien
risteyksessä on alkanut kiertoliittymän rakentaminen. Kiertoliittymän
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rakentamisen aloitus on kunnallistekniikan
rakentamisohjelmassa
vuosille 2012-2013. Riihiniityntien
länsipuolella olevalle lähivirkistysalueelle, jossa sijaitsee mm. koirapuisto, ei ole tulossa muutoksia.
Eli se jää edelleenkin virkistyskäyttöön.

Tiina Aalto
asemakaavainsinööri
Espoon
kaupunkisuunnittelukeskus

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			

Kaivosmäki 3		

040 532 2114

Olavi Laine, kunniapuheenjohtaja		
Artturi Winqvist, kunniajäsen		
Jäseniä 457 henkilöä
Kotisivu: http://www.jupperi.fi
Yhdistyksen toimitila Tammenterho on jäsenistön käytettävissä.
Tiedustelut Urpo Kotipalo: p. 040 503 6067

Kotiseudun tuntemusta kartuttamassa
Rastaalan Sveinsin tilan historiaan liittyy kadunnimistön 1975
saama riihiaihe: näille maille perusti Kilon kartanon työntekijä
Knut Mauritz Snäll 1880luvulla
Snällbackan torpan, joka vietiin
maarekisteriin itsenäisenä tilana
1925. Snällbackan perinteiseen
torppamiljööseen kuului 1880luvulta pienehkö riihi, joka siirrettiin 1978 Glimsiin. 1975 nimettiin

Kuvat: Silve Sahlan

Johtokunta piti vuoden viimeisen kokouksensa Snällbackan torpassa Rastaalassa Riihirinne 16. Ohessa
lainaamme kaupunkisuunnittelukeskuksen nimistöryhmän selvitystä alueen
historiasta ja paikannimistä.
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torppaan vievä Snällbackankuja ja
muun muassa kaikkialla toistunut
Niittytie muuttui Riihiniityntieksi. Yhteys Snällbackaan muuttuu
kaavassa Riihitien puolelle. Tien
nimeä ei ole kuitenkaan vaihdettu
Snällbackaalkuiseksi muun muassa
Riihitien osoitenumerointisuunnan
säilymisen takia. Riihitien pohjoispuoli muuttuu Riihirinteeksi

Jupperin Omakotiyhdistys ry

Tapahtumakalenteri
Helmikuu
su
ke
ti
ke
to
ti
ke
ke

5.2.
8.2.
14.2.
15.2.
16.2.
21.2.
22.2.
29.2.

Omakotiyhdistyksen järjestämät kerhot jatkavat
yhdistyksen toimitilassa Tammenterhossa, Tammipääntie 33.

JOY 1/12 ilmestyy
Sukututkimuskerho
Johtokunnan kokous
Tapahtumatoimikunta
Seniorikerho
T&P
Sukututkimuskerho
Tapahtumatoimikunta

Seniorikerho kokoontuu kuukauden kolmantena
torstaina klo 13.

Tiedustelut Anja Tarvas
puh. 050 564 1173

Sukututkimuskerho jatkuu aina parillisten viikkojen keskiviikkoina kello 19.

Maaliskuu
su
ke
la
ti
ke
to
ti
ke
ke

4.3.
7.3.
10.3.
13.3.
14.3.
15.3.
20.3.
21.3.
28.3.

Tarkemmin Pirjo Mattila
puh. (09) 855 5004

Talvitapahtuma (takakansi)
Sukututkimuskerho
Teatteriretki (s. 16)
Johtokunnan kokous
Tapahtumatoimikunta
Seniorikerho
T&P
Sukututkimuskerho
Tapahtumatoimikunta

Tapahtumatoimikunta kokoontuu pääsääntöisesti parittomien viikkojen keskiviikkoisin klo 19.

Tiedustelut Lasse Gustafsson
puh. 0400 458 167

Tiedotus- ja perinnetoimikunta (T & P) kokoontuu kuukauden kolmantena tiistaina kello 19.
Muulloin lehden aikataulun vaatiessa.

Tiedustelut Silve Sahlan
puh. 050 344 5927

Huhtikuu
ke
ti
ke
su
ti
ke
to
ke
to

4.4.
10.4.
11.4.
15.4.
17.4.
18.4.
19.4.
25.4.
26.4.

Toukokuu
ke
ti
ke
ti
ke
ke

2.5.
8.5.
9.5.
15.5.
16.5.
23.5.

Sukututkimuskerho
Johtokunnan kokous
Tapahtumatoimikunta
JOY 2/12 ilmestyy
T&P
Sukututkimuskerho
Seniorikerho
Tapahtumatoimikunta
Kevätkokous

Jupperin koululla toimivat kerhot:
Jumppa torstaisin klo 19-20 Jupperin koululla.
Tiedustelut eila.toiviainen@laurea.fi
puh. 046 856 7564
Lentopallo Jupperin koulun voimistelusalissa
tiistaisin klo 20-21.30 Veinin omakotiyhdistyksen kanssa. Ulkokengillä ei saa mennä pukuhuoneisiin ja sisätiloissa on oltava vaaleapohjaiset
sisäpelikengät.

Sukututkimuskerho
Johtokunnan kokous
Siivoustalkoot (s. 16)
T&P
Sukututkimuskerho
Kasvienvaihto (s. 16)

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

www.jupperi.fi
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Jupperin Omakotiyhdistys ry

Tapahtumia

www.jupperi.fi

