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Liity jäseneksi omakotiyhdistykseen
Jupperin Omakotiyhdistyksellä on neljä erilaista jäsenyysvaihtoehtoa; varsinainen jäsen, perhejäsen, henkilöjäsen ja kannatusjäsen. Kaikkein laajimmat oikeudet ovat varsinaisilla jäsenillä, mutta tällöin jäsenyyden hakeminen edellyttää kiinteistön tai asuinhuoneiston osakkeenomistajuutta. Katso
jäsenkategorioita koskevat tiedot yhdistyksen säännöistä www.jupperi.fi/yhdistys.
Yhdistyksen jäsenyyttä haetaan täyttämällä oheisen linkin kautta löytyvä lomake ja maksamalla haetun jäsenkategorian mukainen liittymismaksu
yhdistyksen tilille Nordea IBAN FI26 2213 1800 0179 79. Vuonna 2021 varsinaisen jäsenen liittymismaksu on 30 euroa, perhejäsenen 25 euroa ja henkilöjäsenen 20 euroa. Yksityishenkilön kannatusjäsenmaksu on 80 euroa vuodelta ja yhteisön 200 euroa vuodelta.
Johtokunta käsittelee jäsenhakemuksen
seuraavassa kokouksessaan. Vuosittaista jäsenmaksua ei tänä vuonna ole.

Seuraava lehti 4/2021
ilmestyy 13.11.2021,
aineistot 18.10. mennessä
toimitus@jupperi.fi

Kannen kuva:
”Jupperinrannan portaat”
Elina Airaksinen

Linkki liittymislomakkeeseen:
jupperi.yhdistysavain.fi/liity-jaseneksi

Koronakesän helteet
ja hulevedet
K

oronakesä on takana, on lomailtu kotimaassa ja kesämökeillä, nautittu ja välillä kärvistelty auringonpaisteessa. Omakotiyhdistyksen johtokunta ennakoi
hyvin tulevia helteitä päättäessään rakennuttaa uudet,
hienot portaat keväällä Jupperin rantaan. Juuri ennen
pitkää hellekautta saatiin uimaranta kuntoon ja siistittyä
– ja kyllähän uimareita rannalla riitti.
Kesään ovat kuuluneet myös rankkasateet, joista saamme valitettavasti kärsiä yhä useammin ilmastonmuutoksen lisätessä sään ääri-ilmiöitä. Tänä vuonna poikkeuksellisesti – ei vain keväällä lumien sulaessa
vaan myös elokuussa – Pitkäjärven veden pinta on ollut harvinaisen korkealla. Vedenpinnan noustessa vesi
nousee rannoille ja maanteille, kun ojiin eivät valumavedet mahdu ja kattavaa hulevesiviemäröintiä ei ole rakennettu.
Hulevesien käsittelystä omalla kiinteistöllä mm.
imeyttämisestä ja viivyttämisestä vastaa kiinteistön
omistaja, mutta kaupungin vastuulla on hulevesiverkon
rakentaminen. Hulevesien valumat aiheuttavat hiekkateihin monttuja ja uria ja ojanpenkat pehmenevät.
Pekka Perttula kirjoittaa hulevesistä ja tienpidon lainsäädännöstä, josta olemme keskustelleet Espoon kaupungin virkamiesten kanssa toistuvasti. Espoo haluaa siirtää hiekkateiden kunnossapitovastuuta entisille
tiehoitokunnille, kuten vanhalle Jupperin tiekunnalle,
vaikka kaava-alueilla kaupunki omistaa tiepohjat ja vastaa ylläpidosta. Selvästikin teiden kunnossapidon vastuuta nyt pallotellaan kaupungin, meidän tontinomistajien ja toimintansa päättäneiden tiehoitokuntien välillä.
Lähetimme Espoon kaupungille kirjelmän, jossa vaadimme hulevesisuunnittelun pikaista aloittamista.
Hyvä uutinen Pitkäjärven kannalta on se, että Pitkäjärven pohjassa sijaitsevan vanhan paineviemäriputken poistamiseen on HSY saanut kesäkuussa luvan.
Aluehallintoviraston päätöksen mukaan paineviemäri

on tarpeen poistaa Pitkäjärvestä, koska se voi keväisin
nousta järven pintaan aiheuttaen haittaa ja jopa vaaratilanteita veneilijöille ja uimareille. Putken poistolla halutaan varmistaa, että käytöstä poistettu jätevesiputki
ei tule vuotamaan vesistöön. Paineviemäri on rakennettu vuonna 1976 ja sitä on pidetty varayhteytenä,
mutta se ei ole ollut käytössä yli 10 vuoteen. Putken
näkyvän osuuden poistamisen ei ole arvioitu aiheuttavan ympäristövaikutuksia, koska järven pohjaan ei kosketa, todetaan Aluehallintoviranomaisen päätöksessä.
Korona on karsinut rankasti harrastus- ja liikuntamahdollisuuksia, siksi ulkokuntosalit ovat olleet suosittuja ja sellaista nyt suunnittelemme rantapuistoon.
Sijainti leikkipuiston, urheilukentän ja uimarannan läheisyydessä olisi houkutteleva koko perheen liikuntapaikkana. Ja ihan mahtavaa on, että Jupperin koulun
jumppasali on remontin jäljiltä avattu ja olemme päässeet nauttimaan liikunnasta omalle koululle. Mukaan
mahtuu – tule siis kokeilemaan pilatesta tiistai-iltaisin,
jos kaipaat liikuntaa mukavassa seurassa ammattilaisen
ohjaamana.
Vähitellen alkaa usko palata siihen, että maailma avautuu ja pääsemme taas tapaamaan toisiamme.
Meille johtokunnan jäsenille saa esittää toiveita tapahtumista tai tilaisuuksista, joita yhdistys voisi järjestää.
Olisiko nyt oikea aika tehdä yhteinen teatteriretki?
Olkaa yhteydessä,
SIRPA HERTELL
puheenjohtaja

Jupperin Omakotiyhdistyksen jäsenlehti
JOY ilmestyy neljä kertaa vuodessa ja jaetaan Espoon Jupperin omakotialueelle. Lehteä julkaistaan myös yhdistyksen
kotisivuilla: www.jupperi.fi. Painos 1000 kpl. Julkaisija Jupperin Omakotiyhdistys ry. Painopaikka PunaMusta Oy, Forssa.
44. vuosikerta. ISSN 1238-3198
Toimitus: Päätoimittaja Sirpa Hertell, sirpa.hertell@vihreat.fi, 050 566 6818 Toimitussihteeri Jasmine Westerlund
Taitto Elina Airaksinen, elina.airaksinen@gmail.com, 050 370 0292
Muu toimitus Lea Ala-Peijari, Kai Haapamäki, Anneli Liimatainen, Pekka Puomio, Matti Riitoja
Toimituksen sähköposti: toimitus@jupperi.fi
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JOHTOKUNNAN KUULUMISET

LUOTTAMUSHENKILÖT

Kuntavaalien tuloksia
K

untavaalit järjestettiin 13.6.2021 ja uusi valtuusto
kokoontui ensimmäiseen istuntoonsa 30.8.2021.
Jupperissa ja Laaksolahdessa asuvien valtuutettujen
määrä väheni edellisestä valtuustokaudesta, jolloin
paikallisia valtuutettuja oli viisi. Nyt valtuustossa jatkamaan valittiin kokoomuksen Mia Laiho. Paikallisia va-

Mia Laiho

Jarmo Nieminen Pekka Riihimäki

ravaltuutettuja alkaneella kaudella ovat kokoomuksen
Jarmo Nieminen, Pekka Riihimäki ja Kai Kaasalainen
sekä vihreiden Sirpa Hertell, Gyan Dookie ja Jenni Koski.
Jupperin äänestysalueen äänestysprosentti oli
koko Espoon korkein, 74,9 %. Koko Espoossa äänesti 58,2 % äänioikeutetuista.

Kai Kaasalainen Sirpa Hertell

Gyan Dookie

Jenni Koski

Paikallisten ehdokkaiden äänimääriä ja luottamustehtäviä.
Jenni Koski ja Tony Hagerlund ovat hiljattain muuttaneet Jupperista.

O

makotiyhdistyksen johtokunta kokoontuu joka
kuukauden toisena tiistaina. Elokuun kokouksessa
valmisteltiin syyskokouksessa päätettäviä asioita kuten
tilintarkastajan valintaa, sääntöjen päivittämistä ja ulkokuntosalin rakentamista. Hulevedet ovat olleet rankkasateista ja vedenpinnan noususta johtuen Jupperin
asukkaiden huolena, joten asiasta päätettiin lähettää
kirjelmä Espoon kaupungille. Taloustoimikunta on kokoontunut 31.8. ja valmistellut esitystä johtokunnalle
varojen sijoittamisesta.
Seuraavassa johtokunnan kokouksessa päätetään
syyskokouksen ajankohdasta ja toivotaan, että päästäisiin jo kokoustamaan ilman etäyhteyksien tuomia vaikeuksia.

TEKSTI: SIRPA HERTELL
PUHEENJOHTAJA
KUVA: PEKKA PUOMIO

Puolue		Nimi		 Äänimäärä
Äänimäärä
Valtuusto
Luottamustehtäviä
				 Espoossa
Jupperissa
Kokoomus
		
Mia Laiho
3038		
342		
jäsen		
kaupunginhallituksen jäsen
										kaupunginhallituksen
										tila- ja asuntojaoston varapj
		
Jarmo Nieminen 300		
80		
15.
								varavalt.
ympäristö- ja
										rakennuslautakunnan jäsen
										päihdeasiain neuvottelu										kunnanvarajäsen (e)
		
Pekka Riihimäki 266		
57		
16. varavalt.
		
Kai Kaasalainen 247		
9		
23. varavalt.
Tapiola Sinfoniettan
										neuvottelukunnan pj (e)
Vihreät
		
Sirpa Hertell
416		
154		
1. varavalt.
HSY:n hallituksen varapj (e)
										svenska rum -lautakunnan
										jäsen
		
Gyan Dookie
303		
4		
5. varavalt.
Elinvoimainen Espoo -kehitys
										ohjelman ohjausryhmän jäsen
		
Jenni Koski
296		
47		
6. varavalt.
kasvun ja oppimisen
										lautakunnan jäsen
		
Tony Hagerlund 202		
15				
kasvun ja oppimisen
										lautakunnan jäsen
		
Piia Horko
128		
8		
		
Mika Levänen 78		
3				
HUS:n valtuuston varajäsen (e)
										
HUS:n tarkastuslautakunnan
										varajäsen (e)
		
Seija Floderus 15		
4		
SDP
		
Piia Pulkkinen 177		
6		
		
Pertti Eriksson 35		
3		
Keskusta
		
Jussi Yli-Lahti
36		
7		
		Jarmo Lius
3		2		
Kristillisdemokraatit
		
Edward Krogius 24		
2		
Liike Nyt
		
Marjo Matikka 48		
10				
(e) = ehdolla, tilanne 31.8.
Lisätietoa kuntavaaleista ja 20.5.2021 järjestetystä kuntavaalipaneelista löytyy sivulta: solmu.eu/kuntavaalit2021
TEKSTI: ESKO UOTILA
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YMPÄRISTÖ

Hulevesiongelmat Jupperissa

J

Jupperi I- ja Jupperi II-asemakaava-alueilla tiealueiden kunnossapidosta vastasi tiekunta yli 30 vuotta sitten. Kun asemakaava-alueet siirtyivät kaupungin
omistukseen, lakkasi myös tiekunnan aktiivinen toiminta. Olemme pitäneet luonnollisena, että asemakaavaalueilla noudatetaan rakennuslakia, Espoon kaupungin
ja HSY:n ohjeita ja kohdellaan asemakaavan kiinteistöjä tasapuolisesti. Espoon Jupperissa olisi todella aika
luopua menneen ajan yksityistielain soveltamisesta.
Emme ole enää maalaiskunta – olimme sitä vuoteen
1963 saakka, kauppalana olimme vuoteen 1972 saakka
ja nyt elämme Suomen toiseksi suurimmassa kaupungissa. Tiekunnat Jupperissa pitäisi lakkauttaa ja turvata
asemakaava-alueiden tonteille yhdenvertainen kohtelu. Se on sekä kaupungin että asukkaiden etu.
Peltotieltä otetuissa kuvissa on nähtävissä hulevesien aiheuttama tulvaongelma sekä kadulla että viereisillä tonteilla. Katu on kulkukelvoton sateiden jäljiltä
johtuen kadun painanteen synnyttämästä tulva-altaasta.

upperi I- ja Jupperi II-alueilla on ollut vahvistettu
asemakaava jo yli 30 vuotta. Lähes kaikkien talojen
rakentaminen on toteutettu molemmilla kaava-alueilla.
Katujen ja hulevesiviemärien rakentaminen on suurelta osin toteutettu Jupperi I-alueella. Jupperi II-alueelta
hulevesiviemärit puuttuvat lähes kokonaan.
Hulevesiviemärien puuttumisesta johtuen kaduille syntyy rankkasateiden seurauksena liikkumista vaikeuttavia tulva-altaita, eikä tonteilla ole mahdollisuutta liittyä yleiseen hulevesiviemäriverkkoon.
Ongelman esilletuloon on vaikuttanut asukaspalaute Peltotieltä, jossa toivotaan Jupperin Omakotiyhdistyksen apua kiinteistöjen hulevesiongelman ratkaisuun. Tulvaongelmasta asukkaat ovat olleet yhteydessä
kaupunkiin useiden vuosien ajan. Tästä huolimatta tulvaongelma on edelleen ratkaisematta, vaikka Peltotie
on mm. vuoden 2020 jälkeen tulvinut 45 vuorokautta!
Vastaavia hulevesien aiheuttamia ongelmia on vuosien
mittaan esiintynyt muuallakin, mm. Yhteistuvantiellä.
Yhdistyksen johtokunta totesi kokouksessaan
10.8.2021 ongelman ja päätti lähettää kaupungille asiasta kirjeen, jossa pyydetään toimenpiteitä tulvaongelman poistamiseksi.
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Hulevesien käsittelyyn liittyviä lakeja ja määräyksiä:

niitä ei voi imeyttää kiinteistöllä tai jos niitä ei johdeta
vesihuoltolain 17 a §:ssä tarkoitettuun vesihuoltolaitoksen hulevesiviemäriverkostoon.
Kunnan määräämä viranomainen voi hakemuksesta myöntää vapautuksen 1 momentissa tarkoitetusta velvollisuudesta johtaa kiinteistön hulevedet kunnan
hulevesijärjestelmään, jos kiinteistön omistaja tai haltija
huolehtii hulevesien hallinnasta asianmukaisesti muilla
toimenpiteillä.
Kiinteistön omistajan tai haltijan on toteutettava
hulevesien hallinta kiinteistöllä kunnan hulevesijärjestelmän kanssa yhteensopivaksi.

Kiinteistövero suoritetaan kiinteistön arvon perusteella. Kiinteistön arvo on määrättävä erikseen maapohjan
ja rakennusten osalta.
Tämä tarkoittaa sitä, että kiinteistöt maksavat
maapohjan osalta saman veron huolimatta siitä, onko
kiinteistö toteutetun hulevesiviemärin vaikutusalueella
tai sen ulkopuolella. Jupperissa erot kunnallisteknisten
töiden valmiusasteessa eivät kuitenkaan vaikuta kiinteistöveron suuruuteen.
103 i § (22.8.2014/682) Hulevesien hallinnan järjestäminen asemakaava-alueella
Kunta vastaa hulevesien hallinnan järjestämisestä asemakaava-alueella. Kunta voi ottaa järjestettäväkseen hulevesien hallinnan muillakin alueilla.
Kunnan tulee huolehtia siitä, että ryhdytään tarvittaessa toimenpiteisiin kunnan hulevesijärjestelmän
ja vesihuoltolaitoksen hulevesiviemäriverkoston toteuttamiseksi tai hulevesien hallitsemiseksi muulla tavoin.
103 e § (22.8.2014/682) Hulevesien hallinta kiinteistöllä
Kiinteistön omistaja tai haltija vastaa kiinteistönsä
hulevesien hallinnasta.
103 f § (22.8.2014/682) Kiinteistön hulevesien
johtaminen
Kiinteistön omistajan tai haltijan on johdettava
kiinteistön hulevedet kunnan hulevesijärjestelmään, jos

Jupperin Omakotiyhdistys esittää kirjelmässään kaupungille, että kaupunki käynnistää Jupperi I- ja Jupperi II asemakaava-alueiden katu- ja hulevesiviemäröinnin
suunnittelun ja toteuttamisen Rakennuslain 13 a luvun
(22.8.2014/682) edellyttämällä tavalla. Omakotiyhdistys on valmis keskustelemaan kaupungin kanssa keinoista hulevesiongelman ratkaisemiseksi.
Peltotien hulevesiongelman korjaustyöhön tulisi ryhtyä välittömästi. Pidämme tärkeänä ja kaupungin
edun mukaisena, että kaupunki käsittelee Peltotien tulvaongelman välittömästi.

TEKSTI: PEKKA PERTTULA
KUVAT: PELTOTIE, MARKKU PELKONEN
ELINA AIRAKSINEN
YHTEISTUVANTIE, ANNE KORTELAINEN
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Miten ulkokuntosalihanke etenee?
K

Ulkokuntosalin sijaintia mietittäessä Jupperin rantapuisto nousi varteenotettavaksi vaihtoehdoksi. Rantapuiston hiekkakenttä on jo Espoon kaupungin liikuntatoimen ylläpidon piirissä, jolloin kentän yhteydessä
oleva kuntosali olisi luonteva jatke sille. Rantapuisto
on myös suositun ulkoilureitin Pitkäjärvenrannan välittömässä läheisyydessä. Työryhmä kävi haastattelemassa Rantapuiston välittömässä läheisyydessä sijaitsevat
naapurit, yhteensä 12 henkilöä (muutama naapuri ei
ollut kotona). Yllätyimme kuinka positiivisesti haastatellut naapurit suhtautuivat ulkokuntosaliin, ja saimme
runsaasti kannustavia kommentteja.
Itse laitteiden lisäksi ulkokuntosalin hankintahintaan kuuluu maatyöt, betonijalustojen valu, hiekkatekonurmi, sekä toimitus-ja asennuskulut. Saamissamme
tarjouksissa laitteiden hinnat olivat noin 5000-6000 €
(alv 0) kappaleelta, joten ihan ilmaisia ne eivät ole. Ensimmäisessä kuntosaliluonnoksessa on kahdeksan laitetta, yksi monitoimilaite ja yksi teline. Katso allaoleva
kuva luonnoksesta.
Ulkokuntosalilaitteet ovat kehittyneet paljon viimeisen kuuden vuoden aikana. Nykyiset kuntosalit
täyttävätkin eurooppalaisen standardin EN 16630 turvallisuusvaatimukset (Ulos julkiseen käyttöön pysyvästi asennetut kuntolaitteet). Turvallisuuden lisäksi myös
kestävyys on kehittynyt. Esimerkiksi suositut David-laitteet painavat reilut 200kg kappaleelta ja ne valmistetaan paksusta kuumasinkitystä ja pulverimaalatusta teräsprofiilista, jotka pultataan kiinteästi betonialustaan.
Laitteilla on laskennallinen 25 vuoden elinkaari.

eväällä Jupperin omakotiyhdistyksen johtokunnassa otettiin puheeksi idea ulkokuntosalin saamiseksi Jupperin alueelle. Muutaman henkilön voimin lähdettiin tekemään selvitystyötä. Omakotiyhdistyksen
taloudellinen panos lienee ainoita tapoja saada ulkokuntosali Jupperiin lyhyellä tai keskipitkällä aikavälillä. Espoon kaupungin kanssa keskusteltiin myös yhteistyömallista, jossa laitehankinnat tekisi omakotiyhdistys,
ja kuntosali liitettäisiin Espoon kaupungin ulkokuntosaliverkostoon. Tällöin säännölliset tarkistus- ja huoltotoimet hoitaisi kaupunki. Espoon liikuntatoimi suhtautui tällaiseen malliin myönteisesti. Tätä pidettiin hyvänä
esimerkkinä siitä, miten omakotiyhdistys voi kehittää
alueen palveluita monipuolisemmiksi.
Espoon kaupungilla on jo kaikkiaan 19 ulkokuntokuntosalia, ja varsinkin korona-aikaan ne ovat olleet
erittäin suosittuja. Ulkokuntosali on matalan kynnyksen
kuntoilumuoto, johon jokainen voi ohimennen piipahtaa tekemään muutaman liikkeen tai pidemmän sarjan.
Kuntoilu ja voimaharjoittelu on hyödyllistä vastapainoa etätyölle ja myös ikääntyville ihmisille tukemaan lihasvoiman ylläpitoa. Ulkokuntosaleissa on säädettävät
laitteet, jotka mahdollistavat harjoittelun kaiken ikäisille ja kuntoisille.
Projektin alkuvaiheessa tutustuttiin olemassa olevaan laitetarjontaan ja otettiin yhteyttä muutamaan toimittajaan suunta-antavan hinta-arvion saamiseksi. Työryhmä kävi tutustumassa muutaman eri laitetoimittajan
laitteisiin ulkokuntosaleilla.

Kuntoilijoita Laaksolahden urheilukentän ulkokuntosalilla.

Kevään yhdistyskokoukseen ulkokuntosali-idea
vietiin yleisenä keskusteluasiana ja tavoite oli kuulostella jäsenistön mielipiteitä. Kokouksessa valtaosa kommenteista oli myönteisiä, mutta kriittisiä puheenvuorojakin kuultiin. Kuntosali koettiin varsin kalliiksi ja Espoon
kaupunkia ehdotettiin oikeammaksi tahoksi hankkeen
rahoittajaksi. Myös ilkivalta huolestutti. Kevään yhdistyskokouksen lopuksi todettiin, että johtokunta voi jatkaa hankkeen valmisteluja.
Johtokunta valmistelee vuoden 2021 syyskokoukseen ulkosalihankkeen sisällyttämistä vuoden 2022
toimintasuunnitelmaan ja budjettiin. Mikäli syksyn kokous hyväksyy ehdotuksen, voisi kuntosalin hankinta
tapahtua ensi vuoden keväällä.

TEKSTI: TOPI RANTALAINEN
HAVAINNEKUVAT: SLINGSHOT
KUVAT: ELINA AIRAKSINEN
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HISTORIA

Bakusta Jupperiin

V

he palasivat hipoistaan kotitontille. Lähiseudulla Leppävaaran suunnassa pojat muistavat olleen lehmiä laitumella.
Leppäset ostivat tontin Leif Hemmingiltä vuonna 2005 ja arkkitehti Susanna Nabb piirsi uuden talon
alkuperäisen kaveriksi – samaan tyyliin mutta uudelle
vuosisadalle. 1950-luvulla vanhaan taloon rakennettu,
alkuperäisiin piirustuksiin kuulumaton ruma erkkeri purettiin ja vanhaan taloon tehtiin perusteellinen remontti. Työn aikana kävi ilmi, että rakenteet olivat pysyneet
terveinä ja hyvässä kunnossa, muistelee Keke rakennusaikaa. Fransin työpaja talon pohjakerroksessa on
yhä tallella. Maalattia on korvattu betonivalulla, samoin
öljylämmitys on vaihtunut pelletin kautta maalämmöksi. Saunatilat kellarikerroksessa odottavat vielä saneerausta.
- Grynderit ovat käyneet kuiskimassa ostaakseen
talon pois. Pahaa kuitenkin pelkään, että he eivät ole
kiinnostuneita vanhasta funkkistalosta ja eri vuosisatojen perinteistä vaan pienestä maapalasta talon alla, arvelee Keke.

anhat talot ovat Jupperissa katoava luonnonvara,
mutta Hemmingin talo Laaksolahdentiellä on säilynyt läpi vuosikymmenien – se lienee yksi Jupperin
vanhimmista taloista. Rapattu valkoinen talo on yksinkertaisuudessaan kaunis, kuten funkkistyylin edustajan
kuuluu ollakin. Tontin Viola ja Frans Hemming ostivat
huhtikuussa 1936 ja muutto Helsingistä Jupperiin metsän keskelle oli iso muutos. Sota-aika alkoi pian muuttamisen jälkeen ja pommituksissa vuonna 1943–1944
uuden talon ikkunat rikkoutuivat, onneksi perhe selvisi vammoitta.
Moni on arvellut talon edustavan Kaukasukselle
ominaista rakennustyyliä, sillä Frans Hemming pakeni
Bakusta Azerbaidžanista Venäjän vallankumousta Suomeen vuonna 1921. Talomalli löytyi kuitenkin Suomesta.
Hemmingin lähinaapurit muistavat Fransin metalliverstaan talon alakerrassa. Aluksi metallityöt olivat harrastus, mutta myöhemmin kokopäivätyö, josta
saatiin perheen elanto. Fransilla oli tapana sanoa, että
”Koko tehdas seisoo, kun minä lähden asioimaan kaupungille”. Fransin taidot tunnettiin Espoon ulkopuolellakin ja metalliverstaalla oli arvostettuja asiakkaita.
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Fransin poika Paul Hemming, joka asuu nykyään Hangossa, kertoi että isän asiakkaana oli mm. kuvanveistäjä Essi Renvall, jonka veistosluonnos valmistui Fransin
verstaalla. Myös Tapiolan kirkon rippiristin ja kynttilänjalkojen valmistaja oli Frans Hemming.
Paul Hemming rakensi samalle tontille perheelleen talon vuonna 1984 ja Viola Hemming asui vanhassa talossa koko elämänsä loppuun, vuoteen 2004 asti.
Hemmingien jälkeen talon omistajaksi tuli Keke
Leppäsen perhe, joka rakensi tontille uuden omakotitalon, mutta onneksi säilytti vanhan talon ja samalla palan Jupperin rakennushistoriaa.
Keke Leppänen kertoo, että käsin laaditut piirustukset vanhalle – nykyistä isommalle – talolle ovat huhtikuulta 1939, arkkitehtina B. Lindgren. Pula-aika ja sota
lienee pakottanut supistamaan suunnitelmia. Talo on
tiettävästi valmistunut 40-luvun alussa, koska Hemmingit joutuivat pakenemaan kallioon louhittuun pohjakerrokseen suojaan pommituksia. Sodan jälkeen Hemmingeillä lienee ollut pienimuotoista kotieläintaloutta
esim. kanoja, koska pihassa oli erillinen rakennus, jonka toisessa päässä oli tila eläimille ja toisessa ulkovarasto. Varasto oli myös talon poikien nukkumapaikka, kun
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TEKSTI: SIRPA HERTELL,
PAUL HEMMINGIN JA KEKE LEPPÄSEN
HAASTATTELUN POHJALTA
KUVAT: ELINA AIRAKSINEN
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LÄHIPALVELUT

Tenavakallion Päiväkodista
Jupperin Ankkalampi – Duckies
T

ammipääntie 55:ssä sijaitsevassa kiinteistössä toimivasta Tenavakallion Päiväkodista tuli 1.9.2021
osa Ankkalampi-päiväkotiketjua.
Tenavakallion päiväkoti toimi Espoon kaupungin
ostopalvelupäiväkotina.
Espoon kaupungin suunnitelmissa on lakkauttaa
kaikki ostopalvelupäiväkodit lähitulevaisuudessa, joten Tenavakallion jatko oli vaakalaudalla. Kannatusyhdistys on kuluneen vuoden aikana punninnut erilaisia
mahdollisuuksia jatkon suhteen, ja päätynyt siihen että
sulautuminen yksityiseen päiväkotiketjuun on ainoa
mahdollinen ratkaisu, jotta päiväkodin toiminta saadaan jatkumaan myös tulevaisuudessa. Kannatusyhdistys kävi neuvotteluja muutaman eri päiväkotiketjun
kanssa ja Ankkalampi vaikutti sopivimmalta kumppanilta heti ensitapaamisesta lähtien. Ankkalampi-päiväkotiketjulla on hyvin samanlaiset arvot kuin Tenavakalliolla
ja heidän toimipaikat ovat myös pieniä ja kodinomaisia. Täten Tenavakallion henki säilyy päiväkodissa ennallaan. Laadukkaasta varhaiskasvatuksesta tunnetun
Ankkalammen päiväkodit ovat toiminnallisen kaksikielisyyden päiväkoteja, joten lapsemme saavat jatkossa
opetella päivittäin englannin kieltä varhaiskasvattajan
johdolla. Toiminnallinen kaksikielisyys on vieraan kielen omaksumismalli, jossa kieli omaksutaan käyttämällä
sitä luonnollisissa yhteyksissä ja mielekkäissä tilanteissa. Toiminnallinen kaksikielisyys ei tarkoita täydellistä
kaksikielisyyttä, vaan kieli omaksutaan käytännön kokemusten kautta. Tavoitteena on ohjeistuksen sekä toi-

minnan (esim. leikin, laulujen ja lorujen) avulla oppia
toisen kielen arkikäyttöä. Samalla opitaan myös vieraan
kielen kulttuuria. Toisena tervetulleena lisänä saamme
toivottavasti päiväkotiimme Ankkalammen myötä esiopetuksen syksyllä 2022.
Tenavakallion päiväkodilla on pitkä historia, sillä
se on perustettu vanhempien toimesta vuonna 1982 ja
nykyisessä osoitteessa se on toiminut vuodesta 2015
lähtien. Päiväkodin toimintaa on pyörittänyt Lasten päiväkoti Tenavakallion kannatusyhdistys. Perheet olivat
kannatusyhdistyksen jäseniä ja osallistuivat päiväkodin
toimintaan ja ylläpitoon talonmiesvuorojen ja talkoiden
muodossa.
Tenavakallio oli pieni, kodinomainen päiväkoti,
jossa oli paikka 29 lapselle. Ryhmiä oli kaksi: 1-3 -vuotiaiden ryhmä Haitulat ja 3-5 -vuotiaiden ryhmä Hattivatit. Hoitajia päiväkodissa oli viisi, johtaja mukaan lukien. Lisäksi Tenavakalliolla oli oma päiväkotiapulainen,
joka keitti aamupuuron, valmisti välipalat ja auttoi tarvittaessa muissakin askareissa. Osa henkilökunnasta on
ollut mukana päiväkodin perustamisesta saakka. Kodinomaisuuden lisäksi Tenavakallion toiminnassa korostettiin lapsilähtöisyyttä, turvallisuutta ja elämyksellisyyttä. Arjen toimintakulttuurissa painotettiin leikkiä,
tunnetaitoja ja liikkumista luonnossa. Jokaviikkoiset
Mörri -metsäretket olivatkin lasten suosiossa. Kommunikointi vanhempien ja päiväkodin välillä toimi mutkattomasti ja vanhemmat pystyivät hyvillä mielin jättämään lapsensa Tenavakallion ammattilaisten huomaan.

Tenavakallion päiväkodin toiminta lakkasi
31.8.2021, mutta Tenavakallion tarina saa jatkoa nimellä Jupperin Ankkalampi - Duckies. Lapsiryhmät tunnetaan jatkossa nimillä Mini-Ankat (1-3 -vuotiaat), MaxiAnkat (3-5 -vuotiaat) ja Mestari-Ankat (esikoululaiset).

TEKSTI JA KUVAT: SOFIA RINTALA
LASTEN PÄIVÄKOTI TENAVAKALLION
KANNATUSYHDISTYS RY:N PUHEENJOHTAJA
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LYHYESTI

Portaat valmistuivat alkukesästä

Veden pinnan korkeus vaihteli suuresti tänä kesänä.

O

makotiyhdistyksen rakennuttamat uudet portaat
Jupperin rannassa ovat nyt valmiit, ja niitä on käytetty innokkaasti kesän aikana, kun sää suosi rannalla
loikoilua. Rannalla onkin ollut koko kesän ajan mukavasti ihmisiä, ja voidaan todeta, että portaat tulivat tarpeeseen.
Pientä maisemointia tehtiin istuttamalla tuoksukurjenpolvea rinteeseen. Se viihtyy siinä hyvin ja leviää seuraavina kesinä.
Outo ilmiö oli nähtävissä vielä koulujenkin loputtua, kun veden pinta oli pitkään normaalia korkeammalla. Vähitellen juhannusta kohti alkoi rantaviiva vetäytyä
kauemmas ja rantaan tuli enemmän tilaa auringon palvojille. Vesi laskikin todella alas helteiden aikana.
Sinilevä ei sentään heti tullut esiin, vaikka vesi
lämpeni nopeasti. Ensimmäisiä sinilevähippusia nähtiin
vasta heinäkuun alkupuolen jälkeen. Tuulet ja aallokot
sekoittivat vettä kuitenkin sen verran, ettei suuria lauttoja esiintynyt. Uimareita ei kuitenkaan enää loppukesästä paljoa ollut, kun muutamat heinäkuun viileämmät
yöt laskivat veden lämpötilaa jopa jo ennen kuin Jaakko heitti kylmän kiven. Elokuun lopussa vesi nousi jälleen hurjasti. Veden pinnan nousu koettelee aina laitureita ja rannoilla olevia veneitä.

TEKSTI JA KUVAT: ELINA AIRAKSINEN
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Elokuun lopussa hiekkaranta oli hävinnyt ja laituri kaukana.
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JOY:N YHTEYSTIETOJA

AJANKOHTAISTA OMAKOTIYHDISTYKSESTÄ

Jupperin Omakotiyhdistys ry:n
sääntömääräisen kevätkokouksen
27.5.2021 pöytäkirja
Aika: 27.5.2021 klo 18 – 20.05
Paikka: Etäyhteyksin
Etäkokouksen osallistujat: Liite 1
1. Kokouksen avaaminen
Yhdistyksen puheenjohtaja Sirpa Hertell avasi kokouksen klo 18.10 ja toivotti kokoukseen osallistujat tervetulleiksi.
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjan tarkastajaa sekä muut mahdolliset kokouksen toimihenkilöt
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Jarmo Nieminen
ja sihteeriksi Eeva-Riitta Puomio. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Juha-Pekka Ripatti ja Pekka Puomio, jotka
toi-mivat myös ääntenlaskijoina.
3. Todetaan kokouksen osanottajat ja heidän äänivaltaisuutensa
Todettiin, että kokoukseen osallistui 23 henkilöä. Näistä 21 oli äänivaltaisia varsinai-sia jäseniä, yksi perhejäsen ja yksi ulkopuolinen henkilö, jolle annettiin läsnäolo- ja puheoikeus kokouksessa.
4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokous todettiin yhdistyksen sääntöjen mukaan koolle
kutsutuksi ja siten lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
5. Esitetään hyväksyttäväksi johtokunnan laatima
edellisen toimintavuoden toimintaker-tomus (liite 2)
Yhdistyksen sihteeri Eeva-Riitta Puomio esitteli vuoden
2020 toimintakertomuksen.
Toimintakertomus hyväksyttiin esitetyssä muodossa.

rekisterin sähköiseen Yhdistysavain-järjestelmään. Johtokunnan jäsen Eero Elovaara kertoi rekisterin kehittämi-sestä ja kerättävistä tiedoista. Hanketta on selvitetty
JOY-lehdessä 2/2021 sivulla 23. Johtokunnan jäsen
Topi Rantalainen esitteli tietojen viemistä rekisteriin.
Kuultu selvitys merkittiin pöytäkirjaan tiedoksi saaduksi.
9. Kuullaan selostus ulkokuntosalin rakentamisesta rantapuiston urheilukentän yhteyteen. Valtuutetaan johtokunta valmistelemaan hankintaa yhdessä
Espoon kaupungin kassa.
Johtokunnan jäsen Topi Rantalainen esitteli asiaa, josta
on lyhyt uutinen JOY-lehdessä 2/2021 sivulla 15. Johtokunnan jäsenet Topi Rantalainen ja Eero Elovaara
ovat johtokunnan valtuuttamina keskustelleet Espoon
kaupungin kanssa kump-panuusmallista, jossa yhdistys
vastaisi ulkokuntosalin laitehankinnoista ja rakenta-miskustannuksista ja kaupunki ylläpidosta. Hankkeesta on
kuultu rantapuiston naa-purustoa.
Kuultu selvitys merkittiin pöytäkirjaan tiedoksi saaduksi.
Johtokunnan päätösesityksen mukaisesti valtuutettiin johtokunta valmistelemaan hankintaa yhdessä Espoon kaupungin kanssa. Johtokunta tuo päätösesityksen syys-kokouksen ratkaistavaksi.

Lehtitoimikunta 2021
Päätoimittaja ja kokoonkutsuja:
Sirpa Hertell, sirpa.hertell@vihreat.fi

Rantatoimikunta 2021
Kokoonkutsuja:
Pekka Puomio, pekka.puomio@sci.fi

Tapahtumatoimikunta 2021

Tiedustelut: anja.tarvas@saunalahti.fi

Sukututkimuskerho

Tiedustelut: anja.tarvas@saunalahti.fi

Jumppa

Yhteyshenkilö: Teija Kuusijärvi
Tiedustelut: teija.kuusijarvi@gmail.com

Kaava- ja ympäristötoimikunta

Kokoonkutsuja: Pekka Perttula, pekkapert@gmail.com

Tiedustelut: tapahtumatk@jupperi.fi

Palomäki-toimikunta 2021

Kokoonkutsuja: Pekka Perttula, pekkapert@gmail.com

11. Kokouksen päättäminen
Kokouksen puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.05.
Jarmo Nieminen, puheenjohtaja			

7. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä
Tilinpäätös vahvistettiin ja johtokunnalle ja muille tilivelvollisille myönnettiin tili- ja vastuuvapaus.

Juha-Pekka Ripatti			
Pekka Puomio

JOY 3/2021

Taloudenhoitaja ja kokoonkutsuja:
Tapani Vuopala, tapani.vuopala@dhsaudit.fi

Seniorikerho

10. Ilmoitusasiat
Kimmo Sierimo kertoi Avantosaukot ry:n Saunakeskus/
Toimintatalo Pitkäjärvenrantaan -kuntalaisaloitteesta.

6. Esitetään edellisen toimintavuoden tilikertomus
ja tilintarkastajain lausunto (liitteet 3 ja 4)
Yhdistyksen taloudenhoitaja Tapani Vuopala esitteli
vuoden 2020 tilikertomuksen ja toiminnantarkastajan
lausunnon.
Toiminnantarkastaja esitti tili- ja vastuuvapauden myöntämistä.

8. Johtokunnan selostus jäsenrekisterin kehittämisestä.
Johtokunta on päättänyt siirtää excel-pohjaisen jäsen-

Taloustoimikunta

Eeva-Riitta Puomio, sihteeri
Olemme tarkistaneet kokouksen pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulun mukaiseksi.
Espoossa 6.6.2021

LIITTEET:
1) Kokouksen osallistujat
2) Toimintakertomus vuodelta 2020
3) Tilinpäätös 2020
4) Toiminnantarkastuskertomus 2020
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Kuva: ”Elokuiset pihlajanmarjat”, Elina Airaksinen
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AJANKOHTAISTA OMAKOTIYHDISTYKSESTÄ

HARRASTUS

Jupperin Omakotiyhdistyksen uudesta
sähköisestä jäsenrekisteristä
O

makotiyhdistyksen johtokunta päätti keväällä siirtää nykyisen excel-pohjaisen jäsenrekisterin sähköiseen Yhdistysavain-järjestelmään. Asiasta tiedotettiin lehden numerossa 2/2021 ja kevätkokouksen
yhteydessä 27.5.2021. Keskeisinä tavoitteina on mahdollistaa rekisterin ylläpito joustavasti ja tietoturvallisesti ensisijaisesti itsepalveluna, mutta tarvittaessa
myös keskitetysti. Sen avulla pyritään myös pääsemään
lehteä ketterämpään jäsenistön tiedottamiseen sähköpostin avulla.
Toukokuussa siirrettiin vanhan excelin tiedot soveltuvin osin uuteen järjestelmään ja toivottiin jäsenistön tarkistavan ja täydentävän tietojaan etenkin
sähköpostinsa ja muiden yhteystietojensa sekä niihin
liittyvien tietosuoja-asetuksen mukaisten käyttölupien osalta. Ensisijaisesti toivottiin käytettävän sähköistä täydentämistapaa, mutta kevään lehdessä oli myös
paperilomake niille, joille syystä tai toisesta sähköinen
tapa ei soveltunut.
Kesän mittaan on saatu viikoittain tietojen päivityspyyntöjä ja useita jäsenhakemuksiakin. Tämän hetken tilanne on, että rekisterissä nimiä nyt 465. Uusia jäsenhakemuksia on saatu projektin aikana 16. Tietojen
päivityspyyntöjä on saatu vastaavasti 62 ja rekisterissä
olevien sähköpostiosoitteiden määrä on kaksinkertaistanut 66->137.
Yksi uudistuksen keskeisiä tavoitteita oli siirtyä
ketterämpään sähköpostein viestintään, mutta kun vain

reilulla neljäsosalla jäsenistä on sähköposti rekisterissä
ei tähän voida siirtyä. Kaikki tietonsa päivittäneet eivät myöskään ole päivittäneet suostumuksia ja/tai salasanaa.
Jotta voisimme mahdollisimman kattavasti päästä käyttämään sähköpostia viestinnässä toivommekin
mahdollisimman monen jäsenen ilmoittavan sähköpostinsa ja antavan luvan sen käyttöön tämän linkin kautta:
jupperi.yhdistysavain.fi/paivita/
tai siirtyvän päivitykseen oheisen qr-koodin avulla.
Rekisteriin ja sen päivittämiseen liittyviin kysymyksiin vastaa jäsenrekisterin hoitaja Eero Elovaara.
Jupperin omakotiyhdistyksen johtokunta

uluneen vuoden aikana on yhdistyksen johtokunnassa noussut esiin tarve päivittää yhdistyksen
sääntöjä.
Nykyiset säännöt on hyväksytty v. 2001 ja siksi
niissä ei ole tietenkään mainintaa etä/hybridikokouksista, jotka ovat olleet Covid-19 aikana mahdollisia yhdistyslain määräaikaisen muutoksen avulla. Tällaisen kokoustavan käyttäminen on kuitenkin nykypäivää ja tulisi
liittää sääntöihin. Toinen etenkin yhdistyksen kokouksissa esiin tullut seikka on melko sekavat jäsenyysluokat
(varsinainen, perhe, henkilö ja kannattavat jäsenet) ja
niihin liittyvä valtakirjamenettely, joita voisi selkeyttää.
Tässä yhteydessä on samalla luontevaa käydä
säännöt kokonaisuutena läpi ja nostaa esiin myös muut
mahdolliset muutettavat kohdat. Johtokunta keskus-
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Omakotiyhdistyksen järjestämä pilates-tyyppinen
jumppa alkoi taas 24.8.2021 koronatauon jälkeen. Iloksemme pääsimme jumppaamaan Jupperin koulun liikuntasaliin, joka säästyi purkamiselta, vaikka muut
koulun rakennukset purettiin. Ensimmäisellä kerralla
jumppaajia oli paikalla koko sallittu määrä, reilut 20 innokasta osallistujaa, ja kesän jälkeen teki hyvää verrytellä jumittuneita jäseniä ja herätellä lihaksia.
Jumppa jatkuu koko syksyn tiistaisin klo 19.30, ja kaikki
halukkaat ovat tervetulleita mukaan. Ohjaajana toimii
pilates health -koulutuksen suorittanut Katri Suhonen,
ja maksu on koko syksyltä tutut 40 euroa.
Tiedustelut: Teija Kuusijärvi,
teija.kuusijärvi@gmail.com, 040 7735880

Kerhot jatkuvat Tammenterhossa

JOY:n säännöistä
K

Liikunta Jupperin koululla on alkanut

telee asiasta syyskuun kokouksessaan ja tekee sen jälkeen yksityiskohtaiset muutosehdotukset yhdistyksen
syyskokoukselle.
Sääntömuutoksen tekemiseen tarvitaan kaksi yhdistyksen kokousta vähintään kuukauden välein ja näissä molemmissa ¾ määräenemmistöt (esim. syyskokous
ja ylimääräinen kokous tammikuussa).
Lisäksi johtokunta harkitsee esittävänsä syyskokoukselle jo vanhojenkin sääntöjen mahdollistamaa vuotuista jäsenmaksua. Tämä selkiyttäisi merkittävästi jäsenrekisterin ylläpitoa, sillä ilman jäsenmaksua emme
saa tietoa alueelta poismuuttaneista tai kuolleista jäsenistä ja tämän vuoksi rekisteristä poistettavista henkilöistä.
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Sukututkimuskerho

Seniorikerho

Sukututkimuskerho kokoontuu Tammenterholla
(Tammipääntie 33) joka toinen keskiviikko.

Seniorikerho kokoontuu Tammenterholla
(Tammipääntie 33) joka kuukauden kolmas torstai.

08.09.
22.09.
06.10.
20.10.
03.11.
17.11.
01.12.
15.12.

16.09.
21.10.
18.11.
16.12.

klo 18:00
klo 18:00
klo 18:00
klo 18:00
klo 18:00
klo 18:00
klo 18:00
klo 18:00

klo 13:00
klo 13:00
klo 13:00
klo 13:00

Tervetuloa!
Tiedustelut: Anja Tarvas,
anja.tarvas@saunalahti.fi, 050 5641173

TEKSTI: EERO ELOVAARA
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TAPAHTUMIA

Jupperin Omakotiyhdistys ry

MILLOIN TAAS ENEMMÄN TAPAHTUMIA?
Lehden takakannessa on perinteisesti kerrottu yhdistyksen tapahtumista,
Römppäjäisistä, talvitapahtumista ja muusta mukavasta.
Nyt tapahtumia ei ole, mutta olemme toiveikkaita:
ehkä jo myöhemmin syksyllä jotain yhteistä voidaan järjestää?
Kaikki ovat varmaankin samaa mieltä siitä, että tapahtumia kaivataan ja
muita jupperilaisia olisi hauska päästä tapaamaan!

Syyskausi 2021

Laaksolahden kirjastossa
Kirjailijavierailut

Lukupiiri kokoontuu

• keskiviikkona 15.9.2021 klo 18.00

Auli Malimaa:
Olet kaiken hyvän arvoinen

•

torstaina 23.9.2021 klo 18.00

•

torstaina 21.10.2021 klo 18.00

•

torstaina 25.11.2021 klo 18.00

• maanantaina 11.10.2021 klo 18.00

Kirsti Loukola:
Buharan satakieli

• maanantaina 8.11.2021 klo 18.00

Joonas Konstig:
Viimeinen kaatunut

Tapahtumat järjestetään kirjastossa mikäli mahdollista.
Noudatamme tapahtumissa voimassa olevia
koronatilanteeseen liittyviä ohjeita ja rajoituksia. Tarvittaessa
tapahtumia voidaan perua tai yleisömäärää rajoittaa.

Kyung-sook Shin: Pidä huolta äidistä

Satu Vasantola: En palaa takaisin koskaan,
luulen
Arundhati Roy: Äärimmäisen onnen
ministeriö

Tule mukaan keskustelemaan kiinnostavista kirjoista!

Seuraa ilmoittelua kirjastossa, kirjaston ystävien
verkkosivuilla ja Facebookissa! Voit tilata kirjaston ystävien
uutiskirjeen sivulla sites.google.com/site/kirjastonystavat

Tervetuloa tilaisuuksiin!
Laaksolahden kirjaston ystävät ry ◦ Laaksolahden kirjasto

www.jupperi.fi

Facebook: Jupperin Omakotiyhdistys ry

