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Jupperin Omakotiyhdistyksen

Puheenjohtajalta

Jupperilainen kaupunginvaltuutettu Sirpa Hertell oli kutsunut jupperilaisia asukastapaami-
seen maanantaina 22. lokakuuta Pieni Jäätelöbaari Vohveliin. Keskustelutilaisuuden aiheina 
olivat Riihiniityntien kiertoliittymän rakentaminen sekä muut ajankohtaiset paikalliset asiat. 
Hertellin ohella asukkaiden kysymyksiin olivat vastaamassa teknisen lautakunnan puheen-
johtaja Marjo Matikka, Espoon teknisen keskuksen valvontarakennusmestari Ari Salo sekä 
työpäällikkö Pasi Pelkonen että vastaava työnjohtaja Seppo Mäntykallio Peab Infra OY:stä. 
Kaiken kaikkiaan tilaisuuteen osallistui noin 30 henkilöä.

Alun perinhän kiertoliittymän piti olla valmis syksyn alussa. Valmistumista ovat viivästyt-
täneet monet rakentajasta riippumattomat asiat, kuten turpeen määrä, jota oli 66 prosenttia 
enemmän kuin maaperätutkimuksessa oli arvioitu. Maapohjaa onkin kovetettu sekä sement-
tikalkkiseos massastabiloinnilla että halkaisijaltaan 600 mm olevilla kalkkipilareilla. Myös 
vanhan tiepohjan rakentamisessa käytetyt puunrungot olivat tulleet yllätyksenä.

Kesän ja syksyn sateisuudesta aiheutuneet lisätyöt ovat vieneet paljon päivän tehollisesta 
työajasta. Pahimmillaan vettä on jouduttu pumppaamaan pois työmaalta kolmena päivänä 
viikossa. Nyt ollaankin tekemässä niitä töitä, jotka oli alkuperäisen aikataulun mukaises-
ti tarkoitus aloittaa heinäkuussa. Hankkeen budjetti onkin kasvanut alkuperäisestä 3,35 M 
eurosta arvioituun 4,6 M euroon. Lisäkustannuksista suurin osa on muodostunut maaperän 
stabiloinnin lisätarpeesta.

Kiertoliittymän rakentamiseen liittyy myös linja-autojen kääntöpaikan ja kuljettajien lepo-
tilojen sekä vastaavanlaisen ”jäteparkin” rakentaminen kuin on Lähderannan S-Marketin 
pihalla. Tämän hetkisen arvion mukaisesti kiertoliittymä on liikennöintikunnossa joulukuun 
puolivälissä. Työmaan maisemointi, kiveysten ja viheristutusten laittaminen tapahtuu touko-
kesäkuussa 2013. 

Kiertoliittymän lisäksi saimme ajankohtaista tietoa Laaksolahdentien perusparannuksesta. 
Tällä hetkellä on menossa urakoitsijoiden kilpailutus. Perusparannus on tarkoitus aloittaa 
vielä tänä vuonna ja työt alkavat Lähderannan puoleisesta päästä. Perusparannus suoritetaan 
kolmessa jaksossa ja se kestää neljä vuotta.
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Laaksolahden vanha kappeli 
puretaan
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Espoon kirkkovaltuusto 
päätti 26.9.2012, ettei Laak-
solahden vanhaa kappelia, 
myös seurakuntataloksi 
kutsuttua, ole mielekästä 
peruskorjata vaan purkaa 
ja rakentaa tilalle uudisra-
kennus. 

Asiaa oli valmisteltu yli vuoden 
seurakuntayhtymän hallinnossa, 
lähtökohtana oli normaali peruskor-
jaus, koska tilassa oli merkittäviä 
kosteus- ja sisätilan laatuongelmia. 
Uudisrakennuksen aika on aikaisin-
taan vuonna 2016, joten toistaiseksi 
toiminta kuitenkin jatkuu normaa-
listi. Laaksolahden vanha kappeli 
valmistui 1960 seurakuntataloksi 
ja oli jo valmistuessaan korkein-
taan tyydyttävä ja tiloiltaan ahdas. 
Silloin elettiin vielä niukkuuden 
aikoja ja piti tyytyä siihen mihin re-
surssit antoivat periksi. Kirkkosa-
lina oli rakennuksen pohjoispääty, 

jossa nykyisin toimii seurakunnan 
päiväkerho. Seurakuntatalon vah-
timestari asui talon toisen päädyn 
kaksiossa, jota nykyään nimite-
tään peräkammariksi. Kellotapuli 
rakennettiin kansalaiskeräyksen 
tuotolla. Kuitenkin rakennus täytti 
hyvin tehtävänsä ja toimi seurakun-
taelämän keskuksena, jossa juma-
lanpalvelusten ohella kokoontuivat 
seurakunnan kerhot, raamattu- ja 
lähetyspiirit, kuorot, partio sekä 
monet muut toiminnot.

Kirkkosali valmistui vasta 2003 
kun uusi rakennus, Laaksolahtita-
lo, rakennettiin. Laaksolahtitalo oli 
yhteisprojekti kaupungin kanssa 
ja suurimman osan uuden puolen 
tiloista sai kaupunki käyttöönsä 
vuokralaisena. Laaksolahden kap-
pelilla tarkoitetaan kiinteistön nii-
tä tiloja, jotka ovat seurakunnan 
omassa käytössä sekä seurakunnan 
vuokralaisten kanssa yhteiskäy-
tössä olevia tiloja. Koko kiinteistö 
muodostuu kahdesta rakennukses-
ta: Laaksolahtitalo ja Vanha Kap-

peli.

Toiminta nykyisin
Seurakunnan lisäksi Laaksolah-

titalossa toimivat Jupperin koulun 
kuusi perusopetusryhmää ja kou-
lukeittiö. Samoin siellä toimii Es-
poon kaupungin kodinhoito sekä 
kaupungin ostopalveluna koulu-
laisten iltapäivähoito ja osapäi-
väinen päiväkoti. Seurakunnan 
omia tiloja ovat vanhassa talossa 
kaksi päiväkerhohuonetta ja ”Pe-
räkammari” sekä alakerrassa kaksi 
huonetta, joita käyttää partiolippu-
kunta Pitkäjärven Vaeltajat. Laak-
solahtitalossa seurakunnan tiloja 
ovat Kappelisali, sakaristo ja ko-
koushuone. Yhteiskäyttötiloja ovat 
Vanhan kappelin kahvio ja Laakso-
lahtitalon ruokasali, tupa-keittiö ja 
monitoimisali.

Laaksolahden kappeli on ahke-
rassa käytössä, seurakunnan omaa 
käyttöä on yli 30 000 kertaa vuo-
dessa. Koulun iltapäiväkerhot ovat 
myös iso käyttäjäryhmä, yli 10 000 
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Syyskuun viimeisenä viikon-
loppuna yöpyi lähemmäs 
tuhat Taizé-tapahtuman 
osallistujaa pääkaupunki-
seudun kodeissa, myös Jup-
perissa.

Kauan odottettu kristillisten kirk-
kokuntien tapaaminen, taizé-tapah-
tuma toi Suomeen neljä Taizé veljeä 
ja satoja nuoria ympäri eurooppaa. 
Taizé tapahtuman tarkoitus on tuo-
da yhteen kirstillisten kirkkokunti-
en eri suuntauksia ja poistaa raja-

aitoja. Taizé-tapahtumat jatkuvat jo 
tänä syksynä muissakin maissa.

Tapahtumasta innostuivat myös 
suomalaiset ihmiset, jonka takia 
kaikki halukkaat eivät mahtuneet 
sisälle kirkkoihin. Osallistujia ta-
pahtumissa oli jopa 1300, mutta 
onneksi ulos oli järjestetty kaiut-
timet josta ohikulkijatkin kuulivat 
kauniit Taizé-laulut. Osallistujat 
eivät olleet vain laulamassa ja ru-
koilemassa vaan aamu-, päivä- ja 
iltarukoisten välissä he saivat men-
nä workshoppeihin, raamatun tut-
kiskeluun ja seminaareihin.

Meillä täällä Jupperissakin oli 

Taizé vieraita, ainakin kahdessa 
osoitteessakin. Meillä oli kaksi 15 
vuotiasta ranskalaista poikaa. Ei-
vät ne oikeastaan olleet meillä kuin 
vain syömässä ilta- ja aamupalaa 
sekä nukkumassa. Tuolla naapuris-
sakin oli yksi henkilö yöpymässä. 
Yhtenä aamuna he menivätkin sa-
maa matkaa Leppävaaraan asti naa-
puin äidin kyydillä.

Ja sattui vielä niin, että kun vie-
raat olivat täällä meillä niin minulla 
oli uskonnonkirjassa pikkuinen jut-
tu tästä Taizésta.

Siru Kotipalo 

Taizé-vieraat yöpyivät Jupperissakin

kävijää vuodessa. Kappelin sään-
nöllistä kokoavaa toimintaa ovat 
päiväkerhot, eläkeläiskerho, mes-
sut, seurakuntaillat, varhaisnuorten 
kerhot, lähetyspiiri, korot-ryhmä ja 
avoin kahvila. Tiloissa kokoontu-
vat säännöllisesti partiolippukunta, 
martat ja AA-ryhmät. Kerran tai 
kaksi vuodessa järjestetään kappe-
lilla pääsiäis- tai joulukuvaelmia, 
eläkeläisten syntymäpäiväjuhlia, 
yhteisvastuutapahtumia, vapaaeh-
toisten kiitosjuhlia ja rekrytointi-
tapahtumia. Kevätkaudella Laak-
solahden kappelia käytetään myös 
rippikoulun alkukokoontumisiin ja 
vanhempainiltoihin. Kappelilla on 
pidetty myös kaupunkirippikou-
luja. Laaksolahden kappelin tilat 
soveltuvat tosin vain välttävästi 
rippi-kouluopetukseen, syynä luok-
katilan ja ryhmätilojen puute. 

Seurakunta-alueen toinen kappe-
li, Viherlaakso, on jo pitkään kärsi-
nyt riittämättömistä tiloista. Koska 
näköpiirissä ei ole ratkaisua Vi-
herlaakson tilaongelmiin, voidaan 
joitakin puutteita korvata uudisra-
kennukseen rakennettavilla tiloilla 
kuten esimerkiksi nuorisotilojen, 
luokkatilan ja ryhmätilojen puute.

Yhteistyö kaupungin kanssa on 
ollut monessa mielessä positiivi-
nen ratkaisu. Alueen koululaiset 
käyvät kaksi ensimmäistä koulu-

vuottaan, eli eskari ja ensimmäinen 
luokka, kuusi perusopetusryhmää, 
seurakunnan tiloissa. Erilaiset yh-
teistyöprojektit, kuten esimerkiksi 
kouluun siunaamiset joulu- ja pää-
siäiskuvaelmat, voidaan toteuttaa 
luontevasti ja samalla myös tiivis-
tetään seurakuntayhteyttä oppilai-
den vanhempiin.

Päätyminen uudisrakennusvaih-
toehtoon 

Laaksolahden vanhan kappelin 
peruskorjaus oli seurakuntayhty-
män kiinteistöjen peruskorjaus-
ohjelmassa vuosille 2012-2014. 
Rakennuksesta tehtiin kuntoarvio, 
hankesuunnitelma, arkkitehtuuri-
nen arviointi sekä muut tarpeelliset 
selvitykset. Toiminnan kannalta 
asiaa selvitettiin tarveselvityksellä, 
jonka teki rakennuksen käyttäjä eli 
Espoon tuomiokirkkoseurakunta. 
Näiden selvitysten keskeinen pää-
telmä oli, että Vanhan kappelin pe-
ruskorjauksella rakennuksen käyt-
töikä noussee vain 10-20 vuotta ja 
peruskorjauksella tuskin pystytään 
poistamaan kosteus- ja sisätilaon-
gelmia. 

Uudisrakennusta pidettiin pa-
rempana vaihtoehtona seuraavilla 
perusteilla

Rakennus sijaitsee alueella, jo-
hon kohdistuu valumavesivirtoja 
ja savimaa pohjana korostaa niitä. 

Kellarin kosteusongelmat jatkune-
vat, ellei rakennuksen ympärystä 
kaiveta esiin ja tehdä kosteuseris-
tystä sekä maanvaihtoa. Vanhan 
kappelin sisätilaongelmia on yritet-
ty ratkaista useita vuosia huonolla 
menestyksellä. Päiväkerhotilassa 
on käytössä ilmanpuhdistimet, mut-
ta nykytilannetta ei voi pitää hyvä-
nä. Edellinen peruskorjaus tehtiin 
vain kymmenisen vuotta sitten 
1998, kustannukset 473 118 euroa. 
2003 uudisrakennuksen yhteydessä 
käytettiin vanhan kappelin perus-
parannukseen 297 000 euroa lisää. 
Peruskorjauksellakaan rakennusta 
ei saada vastaamaan nykystandar-
dien edellytyksiä, esimerkiksi 100 
mm:n seinäeristettä betonirungon 
ja tiiliverhoilun välissä ei voi kas-
vattaa. Käytännössä rakennuksesta 
ei jäisi jäljelle kuin betonikehikko, 
jos se peruskorjattaisiin kunnolla.

Uudisrakennusta odotellessa
Päätös uudisrakennuksesta lyk-

kää odotettua tilojen kunnostusta 
muutamalla vuodella. Ratkaisulle 
on kuitenkin selkeät perusteet ja 
uudisrakennusta suunniteltaessa 
voidaan huomioida toiminnan tar-
peet paremmin. Laaksolahden kap-
peli tulee jatkossakin olemaan alu-
een seurakuntaelämän keskus.

Lauri Tunkelo
seurakuntaneuvoston jäsen
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Laaksolahden lauluryhmä 
on laulanut jo lähes 30 vuot-
ta opettaja Kari Jutilan joh-
dolla. Olemme osa Espoon 
tuomiokirkkoseurakunnan 
toimintaa.

”Taas laulumme soi, se sydämen 
täyttää, taas laulumme soi, taas lau-
lumme soi… ” Tällä lattarimessun 
alkulaululla ryhmämme usein ter-
vehtii kuulijoita.

Lauluryhmä on kokoontunut 
harjoituksiin parillisten viikkojen 
keskiviikkoina kello 19 ja järjestää 
Laulun ja Sanan illan joka kuukau-
den kolmas sunnuntai kello 18. Ko-
koonnumme silloin jo kello 17.30 
yhteiseen teehetkeen.

Tarkoituksena on rakentua yhtei-
sestä uskosta ja kertoa arkielämän 
uskosta paikkakuntalaisille. Lau-
lamme uudempaa hengellistä mu-
siikkia kuten Pekka Simojoen, Petri 
Laaksosen, Jaakko Löytyn ja Lasse 
Heikkilän lauluja. Ohjelmistossa 
on myös vanhoja hyviä henksuja. 
Seurakunnan toimesta saimme mo-
neksi vuodeksi säestäjäksi Juuso 

Vanosen. Vieläkin laulamme hänen 
tälle ryhmälle tekemiä hyviä sovi-
tuksia. Laulun säestyksenä toimivat 
pianon lisäksi kitara, huilu, sello tai 
rumpu.

Avustamme tarpeen mukaan 
messuissa, teemme vierailuja eri 
seurakuntiin ja käymme säännöl-
lisesti ilahduttamassa asukkaita 
lähialueen hoitokodeissa. Seura-
kuntalaiset ovat kutsuneet meitä 
laulamaan myös syntymäpäiville 
ja hautajaisiin. Olimme mukana 
pitkään Jupperissa asuneen Arvo 
Saarisen 100-vuotisjuhlissa ja hä-
nen toivomuksestaan myös hauta-
jaisissa. Joka kevät olemme järjes-
täneet perinteiset kevätlaulajaiset 
kakkukahvein kappelilla kauden 
päätteeksi.

Lauluryhmään kuuluvat tällä 
hetkellä: Sirpa Kaajas, Irma Kal-
lionpää, Marketta Kuopus, Kyllikki 
Lampinen, Pirkko Lindman, Pirkko 
Markkanen, Paavo Nevala, Elina 
Rautavalta, Taru Sillanpää, Ulla 
Ärilä ja Kari Jutila.

Irma Kallionpää kertoi, että kun 
hän tuli uskoon 1994, hän kuuli 
lauluryhmän laulua Espoon tuo-
miokirkossa. Silloin hän päätti, että 

tuohon ryhmään haluaisi kuulua ja 
laulaa noita lauluja. Paavo Nevala 
etsi sopivaa kuoroa, kun elämään 
oli tullut enemmän aikaa. Sitten 
Anja-vaimo näki Essessä kerrotta-
van Laaksolahden lauluryhmästä ja 
niin Paavo päätti lähteä kokeeksi 
mukaan. ”Tuskin siellä kauan viih-
dyn”, oli Paavo sanonut. Siitä ko-
keilusta on nyt kulunut 18 vuotta ja 
laulu sen kun jatkuu. ”Tämä on niin 
mukava ryhmä, että aina kesäisin, 
kun pidetään taukoa, tulee ikävä jo-
kaista laulajaa”, hän tunteilee.

Sirpa Kaajas on ollut mukana lau-
lamassa ihan alusta saakka. Väki on 
vuosien myötä jonkin verran vaih-
tunut, mutta hän kokee, että yhteys 
toisiin on vahvistunut ryhmässä ja 
olemme voineet elää yhdessä tois-
temme iloja ja suruja. Illoissa on ol-
lut mukana mahdollisuuksien mu-
kaan seurakunnan pappi ja kanttori, 
paljon kuulijoiden toivomia lauluja 
ja yhteistä rukousta.

Tervetuloa Laulun ja Sanan il-
toihin laulamaan ja ehdottamaan 
lauluja.

”Ja sydämiimme luo uskoa Her-
ran. Taas laulumme soi, taas lau-
lumme soi.”

Kari Jutila

Laaksolahden kappelilla 
lauletaan

Laulajat vasemmalta Irma Kallionpää, Taru Sillanpää, Pirjo Lindman, Ulla 
Ärilä, Kyllikki Lampinen, Marketta Kuopus, Pirkko Markkanen, Sirpa Kaaja

Lauluryhmän
yhteystiedot

Kari jutila

puh 041 439 0127

jutila.Kari25@gmail.com

Kaivostie 4,

02730 espoo
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 Jukka Pakkanen oli kutsut-
tu 10.10.2012 Laaksolah-
den kirjastoon kertomaan 
uusimmasta kirjastaan ” 
50-luvun sanakirja”. Kir-
jailijan mielestä  50-luku 
on jäänyt muiden vuosi-
kymmenien varjoon ja sen 
takia hän halusi tuoda sen 
nyt esille.

Pakkanen kertoi mukavasti elä-
män kaarestaan, urastaan, taustas-
taan ja harrastuksistaan. Pakkanen 
oli valmistunut filosofian maisterik-
si eläintiede pääaineenaan ja tehnyt 
tutkimusta alkoholin vaikutuksesta 
hiirien jälkeläisiin. Jukka Pakkanen 
päätyi kuitenkin toimittajaksi ja lo-
pulta vapaaksi kirjailijaksi. 

Jukka Pakkanen on monille ai-
kaisemmin tuttu henkilö toimitta-
januransa varrelta.  Hän on ollut 
toimittajana yleisradiossa ja TV 1:
ssä. Kirjailijauran hän aloitti teke-
mällä kuunnelmia. Vuodesta 1972 
hän on ollut kirjailijaliiton jäsen ja 
jäi vuonna 1976 vapaaksi kirjaili-
jaksi. Pakkanen on kirjoittanut yli 
20 teosta, romaaneja, novellikoko-
elmia ja urheilun tietokirjoja. Jukka 
Pakkasen kirjoja on helppo lukea, 
koska hän kirjoittaa yksinkertaisesti 
ilman monimutkaisia vertauskuvia.

Pakkanen on harrastanut intohi-
moisesti jalkapalloilua ja pyöräilyä 
ja pyöräilee edelleenkin. Pikaluis-
telu oli myös eräs hänen läheisistä 
harrastuksistaan. Nuorena Pakka-
nen meni Lauttasaaresta Eläintar-
han kentälle treenaamaan pikaluis-
telua. Hän kuului urheiluseuraan ” 
Helsingin luistelijat”. Nuoruuden 
huippuhetkiä oli, kun hän kuuli ra-
diosta Juhani Järvisen saavuttaneen 
pikaluistelun maailmanmestaruu-
den.

Kirjassa on haastateltu ihmisiä, 
jotka ovat eläneet 50-luvulla. Eri 
ihmistyypit on taidokkaasti valit-
tu esittämään sen ajan elämää ja 
tunnelmaa. 50-luku oli onnellista 
aikaa. Oltiin toiveikkaita ja suh-
tauduttiin elämään optimistisesti ja 
valoisasti.

Haastatteluissa tulee esiin min-
kälaiset huonekalut olivat käytös-
sä ja muodissa siihen aikaan, mitä 
kodinkoneita oli saatavilla ja mitä 
harrastettiin vapaa-aikana. Haas-
tateltavat kertoivat, että varsinkin 
nuoret istuivat paljon baareissa ja 
tapasivat toisiaan siellä. Kotona 
kuunneltiin paljon radiota. Esim. 
lauantain toivotut levyt oli koko 
perheen suosikkiohjelma. Sekä 
nuoret että vanhempi väki kävivät 
paljon elokuvissa. 

Helsingissä käytiin iltaisin kä-
velyllä ja katseltiin näyteikkunoi-
ta. Kirjassa mainitaan sen ajan tu-
tut kaupat esim. Ajanmies, Kestilä 
Skoha, Rake jne. Lisäksi tuolloin ei 
ollut mainittavasti määrin rikolli-
suutta eikä häirintää. Kaduilla saat-
toi liikkua turvallisesti myös yöai-
kaan. Elämä oli yksinkertaisempaa 
ja tavallaan myös ”viattomampaa”.

Muistatteko 50-luvun pukeutu-
mistyylit, lättähatun ja nailonit? 
50-luvulla oli kaikkein parhaat  
iskelmät. Niistä tuli ”ikivihreitä” 
ja ne ovat nostalgisia 50-luvulla 
nuoruuttaan eläneille. Kuka muis-
taa iskelmän ” Green fields”? Siitä 
tuli varsinainen hitti. Kirjasta käy 
esille, että Helsingissä eri kaupun-
ginosissa ja eri sosiaaliryhmissä eri 
iskelmät tulivat suosituiksi. Muis-
tatteko 50-luvulta Elvis Presleyn, 
Bill Haleyn, Paul Ankan. Entä suo-
malaisista Lasse Liemolan tai eesti-
läisen Georg Otsin. Näiden artisti-
en levyjä soitettiin luistinradoilla ja 
tanssipaikoilla illasta toiseen. 

Vuosikymmenen kohokohta oli-
vat tietysti olympialaiset. Vuosit-
tain tärkeä tapahtuma Helsingissä 
oli ”Eltsun ajot” .

Moni entinen 50-lukulainen var-
masti herkistyi kirjaa lukiessaan 
kaihoisasti muistelemaan nuoruut-
taan 50-luvulla. Kirja heijastaa 
50-luvun elämää parhaimmillaan 
maalla ja kaupungissa. Haastatte-
luiden ja tarinoiden avulla kirjaan 
on taltioitu arvokasta kulttuurihis-
toriaa.

Lea Ala-Peijari

Kirjailija Jukka Pakkanen 
Laaksolahden kirjastossa
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Maalämpö on itse asiassa 
aurinkoenergiaa, joka on 
varastoitunut maahan, kal-
lioon tai veteen. Se saadaan 
talteen keräysputkistoja 
pitkin, joista keskusyksi-
kön lämpöpumpun avul-
la energia hyödynnetään 
lämmitysjärjestelmässä 
eli eräänlainen jääkaapin 
käänteisversio. 

Keräysputkisto voidaan upottaa 
maasto-olosuhteiden mukaan po-
rakaivoon, maahan tai vesistöön, 
joista kaksi ensiksi mainittua tapaa 
ovat yleisemmin käytettyjä. Oma-
kotitaloissa vaakaputkiston tarve 
on keskimäärin 500 metriä ja vaih-
toehtoisesti pystyputkiston tarve 
150 metriä. Keräysputkiston asen-
nus on nykytekniikalla nopeaa, jos 
se tehdään esimerkiksi niin sanotul-
la porakaivo-menetelmällä. Poraus, 
jonka syvyys on siis 150 metriä, 
sujuu jopa yhdessä päivässä, minkä 
jälkeen putkiston voi asentaa välit-
tömästi paikoilleen.

Maalämpöjärjestelmä on ylei-
simmin käytössä hieman keskiver-
toa suuremmissa omakotitaloissa 
johtuen lähinnä alkuinvestoinnin 
suuruudesta. Maalämmön käyttö 
on 2000-luvulla voimakkaasti li-
sääntynyt johtuen tietysti energian 
hinnasta, mutta osaltaan myös läm-
mitysjärjestelmään liittyvän pump-
putekniikan voimakkaasta kehitty-
misestä. Nykyisin jo puolet uusien 
omakotitalojen rakentajista valitse-
vat maalämmön. He perustelevat 
valintaansa lähinnä maalämpö-jär-
jestelmän ympäristöystävällisyy-
dellä, helppohoitoisuudella sekä 
edullisilla käyttökustannuksilla.

Maalämpöpumppujen hyötysuh-
de on useimmiten noin 1:3-1:3,5 

ilmoittaa ”Omakotirakentajan va-
lintaopas 2007”. Toisin sanoen 
yhdellä kilowattitunnilla ostosäh-
köä maalämmitys antaa kolmesta 
kolmeen ja puoleen kilowattituntia 
lämmitysenergiaa.

Seuraavassa vielä muutamia 
käyttökokemuskysymyksiä Mark-
ku Rantalaiselle, jolla on omakoh-
taisia kokemuksia maalämmöstä 
talossaan osoitteessa Peltotie 7 yh-
deksän vuoden ajalta. Markku on 
lisäksi niin sanotusti alan miehiä, 
sillä hänen johtamansa yritys myy 
muun muassa lämpöpumppuja, jot-
ka soveltuvat erinomaisesti käytet-
täviksi maalämmitysjärjestelmissä:

Mikä on perustamisinvestoin-
nin ero verrattaessa maalämpöä 
suoraan sähkölämmitykseen kes-
kimääräisessä omakotitalossa ja 
kuinka kauan sen kuolettaminen 
kestää? 

- Kuoletusaika on 5-8 vuotta ja 
kustannukset 1,5-2-kertaiset.

Mikä maalämmön valinnassa 
on olennaisinta?

- Uskoisin sen olevan lämpö-
pumpun oikea mitoitus, sillä ulko-
lämpötilojen huippujen tasaaminen 
kannattaa hoitaa 80%:n energian 
kulutuksen jälkeen sähkövastuk-
sella. Myös talon rakenteiden ja 

varsinkin ikkunoiden eristykset on 
hoidettava ensiluokkaisesti, jotta 
edellä mainittu hyötysuhde pysyisi 
korkeana.

Voidaanko maalämmitys vaih-
taa myös vanhaan taloon? 

- Kaikki on tietenkin mahdollis-
ta. Parhaan hyötysuhteen saaminen 
tietenkin edellyttää, että vanhassa 
talossa on jo, tai asennetaan vesi-
kiertoinen lattialämmitys ja talon 
eristykset ovat hyvät.

Aiheuttaako esimerkiksi 
pumppujen käynnistyminen ää-
nihaittoja ja entä huoltotoimen-
piteet?

- Äänihaitat ovat samat kuin jää-
kaapin käynnistyminen eli olemat-
tomat ja huoltotoimenpiteet ovat 
näiden yhdeksän vuoden aikana ra-
joittuneet järjestelmän toimivuuden 
tarkkailuun.

Mikä on maalämmön tulevai-
suus? 

- Maalämmöllä on käsittääkse-
ni jo tänään vankka ja tunnustettu 
jalansija myös Suomessa, joskin 
olemme jäljessä Ruotsista puhu-
mattakaan Keski-Euroopasta. Maa-
ilmalla saman järjestelmän käyttö 
myös rakennusten viilentämiseen 
on yleistynyt aivan viime vuosina.

Lauri Määttänen

Energiavaihtoehtona maalämpö

Talvi tulee, lämmitystä kaivataan; suihkulähde jäässä.
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Jälleen syksyn kohokohtana 
Römppäjäiset
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Perinteiset Römppäjäis-il-
tamat pidettiin Yhteistuval-
la lauantaina 29.9.2012, 
teemana sadonkorjuu.

Tapahtumatoimikunnan pu-
heenjohtajan Lasse Gustafssonin 
pitämän tervehdyspuheen jälkeen 
aloitimme ruokailun. Meitä oli 
juhlapaikalle kokoontunut salilli-
nen Jupperilaisia syyskarkeloihin. 
Ruokailtuamme liha-juurespataa 
punajuuri-feta-omenasalaatin kera 
ja nautittuamme pannacotta-mus-
ta-aronia jälkiruuan kuulimme jo 
orkesteri Nokisten virittelevän 
soittopelejään. Teimme tuttavuutta 
uusien ja vanhojen Jupperilaisten 

kanssa ja juttua riitti.
Sitten tanssiväki kiirehti lavalle 

vilkkaasti hanurin ja laulun siivit-
telemänä. Sieltä löytyivät ”Lypsy-
emäntä” Leena, ”isäntä” Lasse ja 
”paidaton renki” Kimmo inspiraa-
tiona Juha Vainion kappale ”Ahon 
laitaa kuljen ilman paitaa”. Maa-
laishenkistä illanviettoa mukailivat 
tyttöjen huivit, miesten nahkaliivit 
ja tapahtumatoimikunnan juurek-
silla ja omenoilla koristama näyttä-
mölavan reunusta.

Orkesterin huilatessa heitimme 
50 sentin kolikkomme kohti Ca-
ribbean rum-pulloa ja löytyihän 
voittaja lähimmäksi heittäneenä 
ja sai kotiin vietäväksi palkinnon. 
Arvauskilpailun omenavadin ome-

noiden määräkin tuli todistetuksi 
palkintoineen. 

Tanssin ja seurustelun loputtua 
puolen yön maissa, siivosimme ja 
laitoimme pöydät ja tuolit paikoil-
leen ja lähdimme kotiin iloisella ja 
hyvällä mielin. 

Kimmo Sierimo

A
la

re
un

an
 k

uv
at

: J
ar

m
o 

N
ie

m
in

en



-10-

Pitkäjärven VPK järjestää 
jo viidettä kertaa marras-
kuun toiseksi viimeisenä 
viikonloppuna ”Päivä Pa-
loasemalla” -tapahtuman. 
Tapahtumapäivää paloase-
malla vietetään taas lauan-
taina 24.11.2012 klo 10-14.

”Päivä Paloasemalla” on koko 
perheen tapahtuma, jossa voi kartut-
taa tärkeitä paloturvallisuustaitoja 
ja pääsee tutustumaan palokunnan 
toimintaan. Neljässä aikaisemmas-
sa tapahtumassa on vieraillut jo 
lähes kaksi ja puolituhatta kävijää. 
Tämän vuoden ”Päivä Paloase-

malla” -tapahtuman teemana on: 
Tehdään yhdessä turvallinen joulu! 
Pitkäjärven VPK haluaa tapahtu-
mallaan – ei pelkästään muistuttaa 
vaan - ennen kaikkea opettaa asuk-
kaita huolellisuuteen ja varovaisuu-
teen, jottei tulipalo syttyisi omalla 
kylällä – sinun kodissasi.

Pitkäjärven VPK on alun perin 
oman kylän turvaksi perustettu pa-
lokunta. Tätä nykyään palokunta 
tarjoaa lähes seikkailullisen ja hyö-
dyllisen harrastuksen 6-17 -vuotiail-
le nuorille, naisille ja täysi ikäisille 
henkilöille, jotka ovat valmiita to-
sitoimiin hälytystoiminnan parissa. 
Kaikesta asukkaisiin kohdistuvasta 
ennaltaehkäisevästä turvallisuus-

viestinnästä huolimatta Pitkäjärven 
VPK:takin tarvitaan reilut 50 kertaa 
vuodessa erinäköisissä tehtävissä. 
Eniten palokuntaa ovat viimeaikoi-
na työllistäneen myrskyt ja erilaiset 
jälkivahinkoihin liittyvät tehtävät. 
Onneksi omaa palokuntaamme ei 
ole omalla kylällä tarvittu mihin-
kään isompaan tehtävään pitkiin 
aikoihin. Tässä vaiheessa kehotan 
lukijoita koputtamaan maalaamat-
tomaan puuhun ja tarkistamaan 
vähintään palovaroittimen pariston. 
Lisää vinkkejä ja oppeja saat herne-
keiton myötä ”Päivä Paloasemalla” 
-tapahtumassa. 

Tervetuloa!
Petri Jaatinen

Palokunnan päällikkö

”Päivä Paloasemalla” 
kokoaa kyläläiset 
yhteen

Tule! 
Pitkäjärven Vpk:n naisosaston 

alkusammutuskoulutukseen naisille 

maanantaina17.12 
 kello 18.00 

Osoitteessa Palokunnanpuisto 5 

 
Tule päivittämään 

alkusammutusosaamisesi! 
Tehdään yhdessä turvallinen joulu! 

 

 Ilmoittautumiset:  

naiset@pitkajarvenvpk.net 

Anu 050 370 21 74 
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Kaavamuutoksen valmis-
teluaineisto on parhail-
laan nähtävillä 20.11 2012 
asti. Nettisivuilta löydät 
aineiston ”ketterästi” seu-
raavasti: www.espoo.fi > 
asuminen ja ympäristö > 
kaavoitus > asemakaava > 
asemakaavoitushankkeet > 
Suur-Leppävaara > Juppe-
ri I, 140813.

Asemakaavamuutoksen tavoit-
teena on rakennusoikeuden korot-
taminen vastaamaan tehokkuutta 

e=0.30, sekä kaavaan merkityn py-
säköintialueen (entinen palokunnan 
harjoitusalue tontin kaakkoisosas-
sa) muuttaminen rakennusalaksi. 
Nykyiset toimitilat ovat ahtaat, ja 
toimisto-, koulutus- ja kokoontu-
mistiloille sekä kaluston säilytys-
tiloille on välitöntä tarvetta. Tällä 
hetkellä osa kuljetus-, sammutus- 
ja esittelykalustosta (museoauto) 
on vailla hallisäilytystilaa. 

Virallinen kaava-aineisto on 
nähtävillä Espoon kaupunkisuun-
nittelu-keskuksessa 22.10. - 20.11. 
Käyntiosoite on Espoon keskus, 
Virastotalo 2, Kirkkojärventie 6 B, 
4. kerros.

Tämän lisäksi aineistoa tuodaan 
mahdollisuuksien mukaan myös 
Leppävaaran yhteispalvelupistee-
seen (Kauppakeskus Sello/ Leppä-
vaaran kirjasto, Leppävaarankatu 
9).

Mielipiteet on toimitettava vii-
meistään 20.11.2012 klo 15.45 
mennessä kaupunkisuunnittelulau-
takunnalle osoitteeseen Kaupungin 
kirjaamo, PL 1, 02070, ESPOON 
KAUPUNKI tai sähköisesti: kir-
jaamo@espoo.fi. Käyntiosoite on 
Espoon keskus, Kauppakeskus 
Entresse 3. krs, Siltakatu 11.

Silve Sahlan

Pitkäjärven VPK hakenut 
kaavamuutosta
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Katusuunnitelmaehdotukset valmistu-
neet 5/2012 ja ne olivat nähtävillä 28.5. 
- 11.6.2012. Rakennussuunnittelu on käyn-
nissä. Rakentaminen alkaa aikaisintaan 
loppuvuodesta 2012. Tällöin toteutuu ja-
lankulku ja pyöräily-yhteys Vantaan puo-
lelle, jota Jupperin Omakotiyhdistyskin on 
kirjelmin pyrkinyt edistämään. Lisätietoja: 

Maija Härmä puh. (09) 816 83141 tai säh-
köposti etunimi.k.sukunimi@espoo.fi tai 
www-sivulta: espoo.fi > asuminen ja ym-
päristö > kadut ja puistot > katuhankkeet 
> Suur-Leppävaara > Palomäki

Katujen poikkileikkaukset sopeutuvat hyvin pienta-
lovaltaiseen kaupunkiympäristöön. Katutila muuttuu 
katujen asfaltoinnin ja katualueella olevan kasvilli-
suuden poistamisen takia avarammaksi. Alueen kadut 

ja kevyen liikenteen raitit toteutetaan perustasoisina. 
Ajorata valaistaan kahdeksan metriä korkeilla korkea-
luokkaisilla pylväsvalaisimilla.

Esitettyjen kadunrakennustoimenpiteiden yhte-
ydessä alueen katujen ja kevyen liikenteen raittien 
piennaralueet nurmetetaan. Katualueella ja sen rajal-
la olevia nykyisiä puita ja pensasistutuksia joudutaan 
poistamaan kadunrakennustöiden takia. Nykyistä kas-
villisuutta pyritään säilyttämään mahdollisuuksien 
mukaan.

Silve Sahlan

Palomäen kadut
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Nyt myös:

Ilma- ja vesilämpöpumput
Aurinkolämmitys
Oilon -maalämpöpumput
Lämminvesivaraajat

Toimitusjohtaja Marko 

Lehtonen, Aisatie 16 B, 

01640 Vantaa, Linnainen

Verhoomo Lilja & Kirsikka avattiin 
Laaksolahden ostoskeskuksessa

Lauantaina 13. lokakuuta 
avattiin Pieni Jäätelöbaa-
ri Vohvelin naapuriin ver-
hoomo Sisustus ja verhoilu 
Lilja & Kirsikka. Avajai-
sissa uuteen yritykseen ja 
uusiin yrittäjiin Susanna 
Luukkoseen ja Jenni Paka-
leniin kävi tutustumassa 50 
vierasta. Verhoomo toimii 
samoissa tiloissa Parturi-
kampaamo Kaisun kanssa.

Nuorista yrittäjistä Jenni Pakalen 
on koulutukseltaan maalari, pin-
takäsittelijä ja verhoilija. Susanna 
Luukkonen valmistuu verhoilijaksi 
keväällä 2013. Molemmat henkilöt 
ovat saaneet kolmivuotisen amma-
tillisen koulutuksensa Helsingin 
tekniikan alan oppilaitos Heltech’in 
Vallilan koulutusyksikössä. Verhoi-
lijan koulutus on hyvin pitkälti kä-
den taitojen oppimista verhoilijan 
työtä tekemällä.

Käydessäni tutustumassa uuteen 
liikkeeseen kaksi päivää avajaisten 
jälkeen Jennillä ja Susannalla oli jo 
työn alla kolmen asiakkaan tuomia 
kunnostustehtäviä. Lilja & Kirsik-
ka verhoilee ja kunnostaa vanhoja 
huonekaluja mutta he tekevät myös 
tilaustöinä esimerkiksi asiakkai-
den toiveiden mukaisia irtotyy-

nyjä, tyynynpäällisiä ja vaikkapa 
pehmustettuja sängynpäätyjä mit-
tatilaustyönä. Jos haluatte pyytää 
tarjouksen esimerkiksi uudelleen 
verhoiltavasta tuolista, niin siitä 
kannattaa ottaa valokuva ja lähet-
tää se sähköpostilla osoitteeseen 
sisustus@liljakirsikka.fi. Yrityksen 
kotisivut ovat osoitteessa www.lil-
jakirsikka.fi

Myymälästä löytyy laaja valikoi-
ma kangasnäytteitä. Myymälä myy 
myös kankaita sekä verhoiluun liit-
tyviä tarvikkeita ja erikoistyökaluja 
tee-se-itse-verhoilijoille. Myymä-

lään tulee myös kodin sisustukseen 
liittyviä tuotteita kuten tapetteja, 
mattoja, kehyksiä ja lampun var-
jostimia. Tulevaisuudessa myymä-
lä tulee järjestämään myös askar-
telu- ja sisustusiltoja. Näistä, kuten 
myös tarjouksista tullaan ilmoitta-
maan asiakkaille lähetettävillä säh-
köposteilla.

Lilja & Kirsikka toimii yhteis-
työssä muiden Laaksolahden os-
toskeskuksen yrittäjien kanssa ja 
seuraava yleisötilaisuus on 24. 
marraskuuta järjestettävä joulukau-
den avajaiset.

Juha-Pekka Ripatti 

Verhoilijat Susanna ja Jenni työn touhussa
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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

Hyvän olon liikuntapaikka 
Laaksolahdessa

Laaksolahdentie 41, 02730 Espoo
(M-Marketin vieressä)

www.joogataan.com tai puh. 0400854939

Jooga & Pilates

• hathajooga • hormonijoogaterapia • 
• äijäjooga • naistenjooga • 

• äiti-vauva-jooga  • 

Kurssit sopivat kaikille ikään tai kuntoon katsomatta!

Yhteistyökumppaneita ja kannatusjäseniä
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Yleistä 
Jupperin Omakotiyhdistys vai-

kuttaa toiminnallaan hyvän elinym-
päristön luomiseksi alueen asukkail-
le. Yhdistyksen 58. toimintavuoden 
tavoitteita ovat edelleenkin alueen 
viihtyisyys ja turvallisuus, riittävät 
palvelut ja asukkaiden yhteistoi-
minnan lisääminen.

Yhdistyksen toimintaa kehitetään 
asukkaiden toiveita kuunnellen. 
Yhdistys välittää päätöksentekijöil-
le tietoa asukkaiden näkemyksistä 
alueen suunnittelusta ja kehittämi-
sestä. Uusien asukkaiden kotiutu-
mista alueelle tuetaan muun muassa 
järjestämällä yhteisiä tapahtumia. 
Jäsenille tarjotaan liikunta- ja mui-
ta harrastusmahdollisuuksia. Pe-
rinnetietoa kerätään, tallennetaan 
ja julkaistaan. Yhteistyötä muiden 
yhdistysten kanssa jatketaan.

Tiedotustoiminta
Yhdistyksen tiedotuskanavina 

toimivat jäsenlehti JOY, kotisivut 
osoitteessa www.jupperi.fi ja yh-
distyksen ilmoitustaulut. Lehti il-
mestyy neljä kertaa vuodessa ja se 
jaetaan Jupperin alueen jokaiseen 
kotitalouteen sekä keskeisille yh-
teistyökumppaneille. Lehden pai-
nos on 950 kpl. 

Kotisivuilla tiedotetaan ajankoh-
taisista asioista sekä jaetaan tietoa 
yhdistyksestä ja sen toiminnasta. 
Tiedottamiseen käytetään myös yh-
distyksen viittä ilmoitustaulua, jot-
ka sijaitsevat Tammenterhon pihas-
sa, Rantapuistossa, Jupperinmetsän 
ja Riihiniityntien risteyksessä, 
Riihiniityntien ja Palomäenportin 
risteyksessä ja Laaksolahtitalon 
kohdalla Laaksolahdentiellä.

Ympäristöasiat
Seurataan alueen maankäyttöä, 

kaavoitusta ja suunnittelua. Otetaan 
kantaa ajankohtaisiin asioihin, tar-
vittaessa yhdessä naapuriyhdistys-
ten kanssa. 

Seurataan uudis- tai kunnos-
tushankkeiden toteutumista; run-
kovesiputken rakentaminen, Jup-
perinlaidan kehittäminen sekä 
katusuunnitelmat Jupperinmetsätie, 
Laaksolahdentie, Kaivoskuja-Kai-
vosmiehentie, Rantatie-Rantakul-
ma ja Kaivostie-Kalliotie.

Ylläpidetään Jupperinrannan 
viihtyisyyttä tarpeellisin huolto- ja 
korjaustoimin.

Pitkäjärven tilan parantamiseksi 
tehdään yhteistyötä Vanhakartanon 
kalastuskunnan ja Pro Espoonjoki 
ry:n kanssa.

Järjestetään alueen siivoustal-
koot, sekä tiedotetaan YTV:n on-
gelmajäte- ja kierrätysjätekeräyk-
sistä. 

Alueen palvelut
Vaikutetaan alueen palvelui-

den säilymiseen ja kehittymiseen. 
Erityistä huomiota kiinnitetään 
lähikauppa-, koulu-, kirjasto- ja 
joukkoliikennepalveluiden kehittä-
miseen alueella.

Perinteiden vaaliminen
Jatketaan alueen perinnetietojen 

keräämistä ja taltiointia sekä ollaan 
yhteydessä Espoon perinneyhdis-
tys Auroraan. Alueen nykytilasta 
kerätään tietoa muun muassa valo-
kuvin. Jatketaan työtä yhdistyksen 
kotisivuilla olevan digikuva-arkis-
ton täydentämiseksi.

Virkistys- ja 
harrastustoiminta

Järjestetään mahdollisuuksien 
mukaan erilaisia retkiä ja tapah-
tumia, muun muassa perheiden 
yhteinen talvitapahtuma (lumi- ja 
jäävaraus), keväinen siivoustalkoo 
sekä syystapahtuma Römppäjäi-
set. Talvella pelataan lentopalloa 
ja jumpataan Jupperin koululla, 
kesällä puistojumpataan Jupperin 
kartanon nurmikolla. Kesän alussa 
järjestetään Jupperin kamariorkes-
terin konsertti yhteistyössä Espoon 
Tuomiokirkkoseurakunnan kanssa. 
Lisäksi järjestetään alkuvuodesta 
teatteritapahtuma, keväällä lapsille 
suunnattu tutustuminen Hennolan 
Kotieläinpihaan, loppukesästä pe-
rinteinen syysretki ulkomaille.

Sukututkimus- ja seniorikerho-
toimintaa jatketaan Tammenterhos-
sa. Muita kerhoja perustetaan, mi-
käli kiinnostuneita vetäjiä löytyy.

Tammenterho
Tammenterho on yhdistyksen 

toiminnan keskuspaikka. Siellä 
järjestetään johtokunnan ja toimi-
kuntien kokoukset. Kokoustilaa 
voivat käyttää myös muut alueella 
toimivat yhdistykset. Piha-aluetta 
ja lasten leikkipaikkaa hoidetaan 
talkootyönä. 

Hallinto ja talous
Yhdistyksen asioita hoitaa johto-

kunta apunaan taloustoimikunta ja 
muut johtokunnan asettamat toimi-
kunnat. 

Yhdistyksen edustajat osallistu-
vat Espoon kaupunginosayhdistys-
ten liiton (EKYL) ja Pro Espoonjo-
ki ry:n työhön.

Yhdistyksen taloutta hoidetaan 
erillisen talousarvion mukaan.

Johtokunta
Jupperin Omakotiyhdistys ry

Jupperin Omakotiyhdistys ry:n 
toimintasuunnitelma 2013
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Jupperin Omakotiyhdistys ry:n 
sääntömääräinen syyskokous pidetään  
Laaksolahtitalossa, Ylänkötie 16,  
keskiviikkona 21.11.2012 klo 19.00.

 Klo 18.40 Syyskokoukseen osallistujien ilmoittautuminen, kahvitarjoilu.

Klo 19.00 JOY:n sääntömääräinen syyskokous. 

Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat sääntöjen 7 §:n mukaiset asiat:

1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjan tarkastajaa sekä muut mahdolliset ko-
kouksen toimihenkilöt,

2. todetaan kokouksen osanottajat ja heidän äänivaltaisuutensa,
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus,
4. käsitellään johtokunnan esitys vuoden 2013 toimintasuunnitelmaksi,
5. käsitellään johtokunnan esitys vuoden 2013 talousarvioksi, määrätään yhdistykselle suoritettavien 

sääntöjen 4 pykälässä mainittujen liittymis- ja jäsenmaksujen suuruus ja päätetään johtokunnan jäsenille ja 
tilintarkastajille maksettavasta palkkioista ja korvauksista,

6. valitaan johtokunnan puheenjohtaja vuodeksi 2013,
7. valitaan erovuoroisten (Juha Kallanranta, Heikki Kulusjärvi ja Eeva-Riitta Puomio) tilalle uudet johto-

kunnan jäsenet kaudelle 2013 – 2015 ja täytetään mahdolliset muut vapaat johtokunnan paikat niiden jäljellä 
oleviksi toimikausiksi,

8. valitaan yksi - kaksi tilintarkastajaa ja heille yksi - kaksi varatilintarkastajaa ja
9. käsitellään muut johtokunnan esittämät tai sääntöjen 5:n pykälän tarkoittamat asiat. 

Tervetuloa!

Jupperin Omakotiyhdistys ry:n johtokunta

Rakennuslautakunta päätti 18.10.2012, että 1.12.2012–
31.1.2013 välisenä aikana vireille pantujen omakotitalojen ja 
paritalojen rakentamista tai laajentamista koskevien rakennus-
lupahakemusten rakennusvalvontamaksuja alennetaan 20 %:lla 
rakennusvalvontataksan 19 §:n mahdollistamalla tavalla. Mak-
sualennus koskee asuinrakennuskohtaista perusmaksua ja koko-
naisalan mukaan määräytyvää maksua, kun tontille rakennetaan 
samalla kertaa enintään yksi omakotitalo tai paritalo. Maksu-
alennus on myönnetty nimenomaan pientalon rakentamista tai 
laajentamista koskevasta maksusta rakennuksen koon mukaan.

Maksualennuksen tarkoituksena on ohjata pientalorakentajia 
hakemaan rakennuslupia jo loppuvuodesta tai aivan alkuvuodes-
ta, jolloin hakemukset ehditään pääosin käsitellä ennen kiireistä 
kevätkautta. Kevään rakennusluparuuhkan tasaaminen on sekä 
rakennusvalvonnan että luvan hakijoiden yhteinen etu.

Pientalojen rakennuslupamaksujen 
määräaikainen alentaminen
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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  tapani.vuopala@deloitte.fi     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

Riimiryhmä esiintyi lau-
suen, laulaen ja soittaen 
11.10.2012 Laaksolahden 
Kappelissa.
  

Riimiryhmään kuuluu neljä hen-
kilöä.  Annikki Lahtinen ja Tiina 
Starckjohann-Meronen lausuvat 
runoja. Tauno Lahti laulaa säestäjä-
nään Liisa Lahti.

Ryhmä on esiintynyt tässä ko-
koonpanossa 7 vuotta. Annikki Lah-
tinen ja Tiina Starckjohann-Meronen 
tutustuivat  toisiinsa lausuntaharras-
tuksen parissa. Siitä syntyi idea runo 
- ja musiikki esityksistä.

Laaksolahden kappelissa pidetyn 
runomatinean nimi oli  ”Elämää kä-
destä”.

Tilaisuus alkoi lausutuilla ja lau-
letuilla Aleksis Kiven teksteillä. 

Muu ohjelma koostui pääasiassa 
tunnettujen vanhempien ja nuorem-
pien suomalaisten kirjailijoiden ja 
runoilijoiden teoksista. Mukana oli 
mm. Pentti Saarikosken, Aulikki 
Oksasen, Claes Andersonin, Lassi 
Nummen ja Tommy Tabermannin 
runoja. Lisäksi saimme nauttia Petri 
Laaksosen ja Erkki Melakosken sä-
veltämistä lauluista.

Riimiryhmä esiintyy mm. kirjas-
toissa, nuorisotaloissa, kouluissa, 
päiväkodeissa ja erilaisissa lasten 
tapahtumissa. Myös vanhainkodeis-
sa ja mielenterveysyhdistysten tilai-
suuksissa ryhmä kiertää antamassa 
kuulijoille esteettisiä elämyksiä ja 
elämän iloa. 

Runomatinean oli järjestänyt 
Avantosaukot ry yhdessä Laakso-
lahden seurakunnan kanssa.

Lea Ala-Peijari

Runomatinea Laaksolahden kappelissa
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Marraskuu
su 4.11. JOY 4/2012 ilmestyy
ke 7.11. Tapahtumatoimikunta
ti 13.11. Johtokunnan kokous
ke 14.11. Sukututkimuskerho
ti 20.11. T  & P
ke 21.11. Syyskokous (s.21)
to 22.11. Seniorikerho 
ke 28.11. Sukututkimuskerho

Joulukuu
ke 5.12. Tapahtumatoimikunta
ti 11.12. Johtokunnan kokous
ke 12.12. Sukututkimuskerho
ti 18.12. T  & P 
ke 19.12. Tapahtumatoimikunta
to 20.12. Seniorikerho

Tammikuu
ti 8.1. Johtokunnan kokous
ti 15.1. T  & P
ke 16.1. Tapahtumatoimikunta
to 17.1. Seniorikerho
ke 23.1. Sukututkimuskerho
ke 30.1. Tapahtumatoimikunta

Helmikuu
ke 6.2. Sukututkimuskerho
la 9.2. Teatteriretki (takakansi)
su 10.2. JOY 1/2013 ilmestyy
ti 12.2. Johtokunnan kokous
ke 13.2. Tapahtumatoimikunta
ti 19.2. T  & P
ke 20.2. Sukututkimuskerho
to 21.2. Seniorikerho
ke 27.2. Tapahtumatoimikunta

Maaliskuu
su 3.3. Talvitapahtuma
ti 12.3. Johtokunnan kokous

Jupperin Omakotiyhdistys ry

Tapahtumakalenteri

Omakotiyhdistyksen järjestämät kerhot jatkavat 
yhdistyksen toimitilassa Tammenterhossa, Tam-
mipääntie 33.

Seniorikerho kokoontuu kuukauden kolmantena 
torstaina klo 13.

Tiedustelut Anja Tarvas
puh. 050 564 1173 

Sukututkimuskerho jatkuu aina parillisten viik-
kojen keskiviikkoina kello 19.

Tarkemmin Pirjo Mattila
puh. 045 848 0895

Tapahtumatoimikunta kokoontuu pääsääntöises-
ti parittomien viikkojen keskiviikkoisin klo 19.

Tiedustelut Lasse Gustafsson 
puh. 0400 458 167

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

Tiedustelut Silve Sahlan
puh. 050 344 5927

Jupperin koululla toimivat kerhot:

Jumppa torstaisin klo 19-20 Jupperin koululla. 
Loppusyksyn viimeinen kerta on 22.11. ja kevät-
kausi alkaa taas 10.1.2013.

 teija.kuusijarvi@lemminkainen.fi 
puh. 040 773 5880

Lentopallo Jupperin koulun voimistelusalissa  
tiistaisin  klo 20-21.30 Veinin omakotiyhdis-
tyksen kanssa. Syyskauden viimeinen kerta on 
20.11. ja kevätkausi alkaa taas 8.1.2013. Ulko-
kengillä ei saa mennä pukuhuoneisiin ja sisäti-
loissa on oltava vaaleapohjaiset sisäpelikengät.

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

www.jupperi.fi
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Jupperin Omakotiyhdistys ry

Tapahtumia

Jupperin Omakotiyhdistys ry:n 
sääntömääräinen syyskokous pidetään  
Laaksolahtitalossa keskiviikkona 21.11.2012 

Klo 18.40 Syyskokoukseen osallistujien ilmoittautuminen, kahvitarjoilu.
Klo 19.00 JOY:n sääntömääräinen syyskokous. 
Esityslista tämän lehden sivulla 21 

Tervetuloa!
Jupperin Omakotiyhdistys ry:n johtokunta


