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SIRPA HERTELL
puheenjohtaja

Liity jäseneksi omakotiyhdistykseen

Jupperin Omakotiyhdistyksellä on neljä erilaista jäsenyysvaihtoehtoa; var-
sinainen jäsen, perhejäsen, henkilöjäsen ja kannatusjäsen. Kaikkein laajim-
mat oikeudet ovat varsinaisilla jäsenillä, mutta tällöin jäsenyyden hakemi-
nen edellyttää kiinteistön tai asuinhuoneiston osakkeenomistajuutta. Katso 
jäsenkategorioita koskevat tiedot yhdistyksen säännöistä www.jupperi.fi/yh-
distys.
 Yhdistyksen jäsenyyttä haetaan täyttämällä oheisen linkin kautta löyty-
vä lomake ja maksamalla haetun jäsenkategorian mukainen liittymismaksu 
yhdistyksen tilille Nordea IBAN FI26 2213 1800 0179 79. Vuonna 2022 var-
sinaisen jäsenen liittymismaksu on 30 euroa, perhejäsenen 25 euroa ja hen-
kilöjäsenen 20 euroa. Yksityishenkilön kannatusjäsenmaksu on 80 euroa vuo-
delta ja yhteisön 200 euroa vuodelta.  
 Johtokunta käsittelee jäsenhakemuksen 
seuraavassa kokouksessaan. Vuosittaista jäsen-
maksua ei tänä vuonna ole.

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

Huomaan, että päivä päivältä on vaikeampi jaksaa 
korona-arkea. Vieläkään tartunnat eivät vähene, 

mutta rajoituksia helpotetaan – onkohan se turvalli-
nen päätös? Yhä useampi sairastuu, mutta ei niin va-
kavasti kuin pandemian alussa. Mutta miten selviävät 
riskiryhmiin kuuluvat, pitääkö paluusta ihmisten jouk-
koon siis iloita vai olla huolissaan? Kaipaan elokuviin, 
museoon, kyläilemään ystävien luokse tai teatteriin, 
kaipaan kulttuuria, elämyksiä ja kohtaamisia. Odotan, 
että pääsemme pitkään suunnitellulle jupperilaisten 
teatterimatkalle Tampereelle 12.3 katsomaan ”Come 
from away”-musikaalia. Jos et ole ilmoittautunut, kat-
so tiedot JOY-lehdestä 4/21, joka löytyy www.juppe-
ri.fi/lehti -sivulta, ja kysele, olisiko vielä vapaita paikko-
ja. Olemme myös alkaneet suunnitella yhdistyksemme 
perinteistä elokuun Viron matkaa, tänä vuonna kohtee-
na Viljandi. Matka Viroon tuntuu eksoottiselta elämyk-
seltä, toivottavasti se elämys on elokuussa mahdollista 
kokea. Virosta, Viljandista ja reissusta lisää seuraavassa 
lehdessä toukokuussa.

Jupperissa tapahtuu isoja ja pieniä muutoksia. 
Uusi Alepa on avattu ja myös kuntosali, joten kävin 
kysymässä miten toiminta on päässyt alkamaan. Siitä 
onkin muutama vuosikymmen, kun Jupperissa on ol-
lut kauppa. Vanha Elanto, Willstedtin kauppa ja Bertta 
Järven K-kauppa Tammipääntiellä, jossa nyt toimii päi-
väkoti, täyttivät lähikaupan tarpeen ennen kuin Maxi-
Market alkoi houkutella asiakkaita Leppävaaraan. Nyt 
uudesta lähikaupasta iloitsevat jupperilaisten lisäksi 
Linnaisen asukkaat. 

Jupperilaisten tärkeiden tapahtumien listalle pi-
tää nostaa myös jäälle tehty napakelkka, josta on ollut 
hurjasti iloa lapsille. Järvelle on päässyt hiihtämään ja 
rantapuiston jäälle luistelemaan, josta ovat nauttineet 
isot ja pienet ulkoilijat. Luminen talvi on ihana, on valoi-
saa ja maisema muuttuu joka päivä, kun lumi peittää al-
leen puut ja pensaat. Lumen auraaminen kuuluu pien-
taloasukkaiden talvipuuhiin, kunhan vain tietäisi minne 
työntää ne lumet omalta pihaltaan. Parasta on tietysti 
varata lumelle tilaa omalta tontilta, mutta aina se ei oi-
kein onnistu. Toivoisin myös kaupungin auraavan ajo-
teiden lisäksi jalkakäytävät ja kevyen liikenteen väylät, 
niin että jalankulkijat pääsevät kulkemaan turvallisesti 
ja rattaat eivät juutu hankeen. 

Toivotan johtokuntaan tervetulleeksi uudet jäse-
nemme Jouni Holopaisen ja Mikko Mäkeläisen, myös 
heidän visioistaan voit lukea lehdestä. Johtokunnasta 
jäi pois vuosikymmenien mittaisen työn jupperilaisten 
hyväksi tehnyt Pekka Perttula. Pekka on onneksemme 
luvannut jatkaa kaava- ja ympäristötoimikunnassa, jo-
ten onneksi hulevesiasiat ja kaavat tulevat Pekan joh-
dolla asiantuntevasti yhdistyksessä käsiteltyä. 

Omakotiyhdistyksen ja sen johtokunnan sekä mo-
nien toimikuntien tavoitteena on sääntöjen mukaan 
mm. ”valvoa alueen asukkaitten sosiaalisia, yleisiä ta-
loudellisia ja muita yleisiä etuja, edistää alueen viihtyi-
syyttä asukkaitten etuja silmälläpitäen ja kerätä ja tal-
lentaa alueen historiaan liittyvää tietoa ja aineistoa”. 
Minulle kaikki nuo sääntöjen määräämät tehtävät ovat 
varsin mieluisia. Yhdessä onnistumme kuitenkin parhai-
ten. Meillä on ainutlaatuinen kotikylä ja poikkeukselli-
sen aktiivinen asukasyhdistys. Kannattaa tulla mukaan, 
tavataan ainakin kevättapahtumassa 20.3.

Kannen kuva: 
Napakelkka auringonlaskun 
aikaan, Elina Airaksinen

Koronatalven iloja – 
napakelkka Pitkäjärvellä 
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JOHTOKUNNAN KUULUMISET

TEKSTI: EEVA-RIITTA PUOMIO

Uusia kasvoja johtokuntaan
Yhdistyksemme uusi johtokunta piti järjestäytymis-

kokouksen tammikuun toisella viikolla. Yhdistyk-
sen uudeksi varapuheenjohtajaksi valittiin Eero Elo-
vaara, puheenjohtajana jatkaa Sirpa Hertell, sihteerinä 
Eeva-Riitta Puomio ja taloudenhoitajana Tapani Vuo-
pala. Kokouksessa valittiin myös muut toimihenkilöt, 
perustettiin toimikunnat ja sovittiin niiden kokoonkut-
sujat. Taloustoimikunnan nimesi sääntöjen mukaisesti 
jo edellisen vuoden johtokunta viimeisessä kokoukses-
saan.

Tapahtumatoimikunnan, tiedotustoimikunnan, 
kaava- ja ympäristötoimikunnan ja rantatoimikunnan 
lisäksi perustettiin kaksi uutta toimikuntaa. Asukasti-
latoimikunta seuraa tulevan Jupperin koulun, päiväko-
din ja kirjaston uudisrakennuksen suunnittelua ja pyrkii 
yhdessä muiden alueen toimijoiden kanssa vaikutta-
maan siihen, että rakennukseen saadaan asukastila alu-
een asukkaille ja yhdistyksille. Leikkipuistotoimikunta 
tekee töitä Rantakentän leikkipuiston kohentamisek-
si yhteistyössä Espoon kaupungin kanssa. Toimikunnat 
jäsenineen ovat tärkeitä ja keskeisiä toimijoita yhdistyk-
sessämme. Jos olet kiinnostunut tulemaan mukaan toi-
mikuntien työhön, ole yhteydessä kokoonkutsujiin.

Syyskokouksen myöntämin valtuuksin jatketaan 
ulkokuntosalin suunnittelua ja toteuttamista. Espoon 
kaupungin kanssa on tehty sopimus hankittavien lait-
teiden huollosta ja kunnossapidosta. Etelä-Suomen 
aluehallintovirastolta haettiin hankkeelle liikuntapaik-
ka-avustusta, josta saadaan päätös keväällä. Hankkeen 
etenemisestä löytyy lisätietoa tästä lehdestä.

Myös monia muita asioita oli kertynyt jo vuoden 
ensimmäisen kokouksen asialistalle. Syyskokouksen 
hyväksymät säännöt päätettiin lähettää ennakkotarkas-
tettavaksi ja säännöt tuodaan toiseen käsittelyyn yh-
distyksen kevätkokoukseen toukokuussa. Taloustoimi-
kunta valmistelee sijoitussuunnitelmaa, jonka käsittelyä 
jatketaan seuraavassa johtokunnan kokouksessa. Joh-
tokunta jatkaa vuosikymmeniä vanhaa perinnettä ja ko-
koontuu joka kuukauden toinen tiistai lukuun ottamat-
ta kesätaukoa heinäkuussa.

Jouni Holopainen  
050 551 4145, jouni.holopainen(at)hotmail.fi

Olen 63-vuotias opetusneuvos, KM, eläkeläinen, isä ja vaari. Muutin per-
heeni kanssa Jupperiin vuonna 1995 liittyen samalla myös JOY:n jäsenek-
si. Harrastuksiini kuuluu musiikki, kilpatanssi ja erilaisten moottoriajoneu-
vojen kunnostus ja rakentelu.

Johtokunnassa koen pääseväni vaikuttamaan upean asuinalueemme 
kehittämiseen ja valinta nyt perustetun asukastilatoimikunnan puheenjoh-
tajaksi ja koollekutsujaksi antaa tähän erinomaiset mahdollisuudet.

Erityiskiinnostukseni kohdistuu Jupperin koulun, päiväkodin ja Laak-
solahden kirjaston yhteiseen uudisrakennushankkeeseen ja etenkin siihen, 
saammeko siihen sisällytettyä alueemme asukkaita ja toimijoita palvele-
van asukastilan.

Mikko Mäkeläinen
040 718 6518, mikko.makelainen.fi(at)gmail.com

Muutimme syksyllä 2019 uusina tulokkaina Jupperiin Harjumäentielle, ja 
olemme viihtyneet alueella loistavasti. Perheemme täydentyi syntyperäi-
sellä jupperilaisella pian muuton jälkeen! 

Liityin  viime kesänä mukaan JOY:n rantatoimikuntaan pitämään huol-
ta upeasta uimarannastamme ja  kesäisin saatat bongata minut punaisella 
kajakilla melomassa Pitkäjärvellä. Hallitukseen minut valittiin viime syysko-
kouksessa ja jatkossa vedän myös uutta leikkipuistotoimikuntaa, jonka ta-
voitteena on uusia ja parantaa rantapuiston leikkipaikkaa.

MUUT JOHTOKUNNAN JÄSENET 2022:

Sirpa Hertell, puheenjohtaja: 050 566 6818, sirpa.hertell(at)vihreat.fi, (talous-, lehti- ja tiedotustoimikunta 
sekä kaava- ja ympäristötoimikunta)
Eeva-Riitta Puomio, sihteeri: 050 531 9219, eeva-riitta.puomio(at)sci.fi, (kaava- ja ympäristötoimikunta)
Eero Elovaara: 040 503 2158, eero.elovaara(at)gmail.com, (taloustoimikunta)
Jukka Koskimäki: 0400 413 887, jukkap.koskimaki(at)gmail.com
Paula Rantanen: 050 537 3140, paula.rantanen29(at)gmail.com, (rantatoimikunta)
Topi Rantalainen: 040 525 7525, topi.rantalainen(at)gmail.com, (rantatoimikunta)
Reino Tammela: 0400 413 333, reino.tammela(at)gmail.com, (taloustoimikunta)
Risto Tiilikainen: 040 544 7890, risto.tiilikainen(at)gmail.com, (tapahtumatoimikunta)

Kuva: Luminen rantapuiston niitty, Elina Airaksinen
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JOY:N YHTEYSTIETOJA

Kirjailija Joonas Konstig vieraili 
kirjastossa 8.11.2021
K irjailija Joonas Konstig on useampaan kertaan vie-

raillut Laaksolahden kirjastossa. Olemme tässä suh-
teessa etuoikeutettuja. Hän on mielellään tullut vierai-
lemaan luoksemme. Hän esiintyi rennosti ja yleisö oli 
heti mukana hänen alkaessaan kertoa viimeisimmästä 
kirjastaan. Häntä voisi jo kutsua ”omaksi kirjailijaksem-
me”, ikään kuin hän olisi Kirjaston ystävien ”pikkuser-
kun pikkuserkku”. Niin kotoisia tunnelmat kirjastossa 
olivat. Itsekin olen hankkinut kaikki hänen julkaisemas-
sa romaanit.

Teos Viimeinen kaatunut (WSOY 2021) oli yllät-
täen erittäin jännittävä. Kun kirjaa alkoi lukea, ei voi-
nut kuvitella, kuinka mukaansatempaava se loppujen 
lopuksi olisi. Mitä pitemmälle luki, sitä kiehtovammaksi 
ja jännittävämmäksi juoni muuttui. 

Kirjan päähenkilö Aarne saa vihjeitä asekätköstä, 
josta hän alkaa ottaa selvää asettaen itsensä ja eng-
lantilaisen vaimonsa alttiiksi uhkaaville vaaroille. Hänen 
vaimonsa osoittautuu arvaamattoman rohkeaksi ja kek-
seliääksi. Kirjan loppu huipentuu Helenin nokkeluuteen 
ja uskomattomaan ongelmanratkaisukykyyn. Helenin 
puuttuminen tapahtumien kulkuun osoittaa valtavaa 
rohkeutta; hän asettaa jopa itsensä ja pian syntymäs-
sä olevan vauvansa alttiiksi vaaroille. Tapahtumat ovat 
henkeä salpaavia. Lukijana mietin, miten tässä käy ja 
miten juoni etenee.

Konstig ei ole ollut julkisuudessa kovin paljon esil-
lä. Hänen olemuksensa ja esiintymistyylinsä on myös 
aika vaatimaton, melkein anteeksipyytävä mutta sitä-
kin empaattisempi. Olemus suorastaan huokuu herk-
kyyttä. Tunteiden aitous ja vilpittömyys nousivat nyt-
kin päällimmäisenä esiin, kun hän kertoi romaanistaan. 
Konstig oli haastateltavana myös äsken pidetyillä kir-

jamessuilla. Hän on ehtinyt jo julkaista monta romaa-
nia ja muuta teosta, jotka ovat olleet melko suosittu-
ja. Näistä mainittakoon vaikkapa Vaaran vuodet (WSOY 
2020) ja Vuosi herrasmiehenä (WSOY 2017).  

Konstig on hyvin perehtynyt kirjojen taustalla ole-
viin tapahtumiin ja historiaan. Tässä viimeisessä romaa-
nissaan Konstig tutkii Suomelle äärimmäisen jännittäviä 
tapahtumia rauhansopimusvuonna 1945. Lukija tuntee 
olevansa tapahtumien keskipisteessä mukana seuraa-
massa juonen kulkua ja jopa ottamassa siihen osaa. 

TEKSTI: LEA ALA-PEIJARI
KUVA: ELINA AIRAKSINEN

Taloustoimikunta
Taloudenhoitaja ja kokoonkutsuja: 
Tapani Vuopala (2022-2023), 
tapani.vuopala(at)dhsaudit.fi
Sirpa Hertell (2022)
Pekka Erkkilä (2022)
Eero Elovaara (2022)
Reino Tammela (2022-2023)
Juha Vepsäläinen (2022-2023)

Lehti- ja tiedotustoimikunta
Päätoimittaja ja kokoonkutsuja:
Sirpa Hertell, sirpa.hertell(at)vihreat.fi
Toimitussihteeri: Jasmine Westerlund
Taitto: Elina Airaksinen
Lea Ala-Peijari
Anneli Liimatainen
Maria Munck-Pihlgren
Pekka Puomio
Matti Riitoja

Rantatoimikunta
Kokoonkutsuja: 
Pekka Puomio, pekka.puomio(at)sci.fi
Mikko Mäkeläinen
Topi Rantalainen 
Markku Rantalainen  
Paula Rantanen
Juha-Pekka Ripatti  
Juha Vepsäläinen

Tapahtumatoimikunta
Tiedustelut: 
Saila Salonen, sailasalonen176(at)gmail.com  
Lea Ala-Peijari, Asko Forsberg, Kiira Forsberg, Juha 
Kallanranta, Ritva Kallanranta, Tapani Mäkelä, Tuula 
Mäkelä, Hannu Salonen, Risto Tiilikainen, Anne-Mari 
Vepsäläinen, Juha Vepsäläinen, Anni Vesala, 
Erkki Vesala, Leena Virtanen, Martti Virtanen

Asukastilatoimikunta
Kokoonkutsuja:
Jouni Holopainen, jouni.holopainen(at)hotmail.fi

Leikkipuistotoimikunta
Kokoonkutsuja:
Mikko Mäkeläinen, mikko.makelainen.fi(at)gmail.com

Seniorikerho
Yhteyshenkilö: Anja Tarvas
Tiedustelut: anja.tarvas(at)saunalahti.fi

Sukututkimuskerho
Yhteyshenkilö: Anja Tarvas
Tiedustelut: anja.tarvas(at)saunalahti.fi

Jumppa
Yhteyshenkilö: Teija Kuusijärvi
Tiedustelut: teija.kuusijarvi(at)gmail.com

Kaava- ja ympäristötoimikunta
Kokoonkutsuja: 
Pekka Perttula, pekkapert(at)gmail.com 
Sirpa Hertell
Jukka Koskimäki
Eeva-Riitta Puomio

KIRJASTOLLA

Kuva: Auringon säteet kaislikossa, Topi Rantalainen Kuva: Jupperin koulun paviljonki 2, Elina Airaksinen

Toimikunnat ja kerhot 2022
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HISTORIA

Suurista kaupungeista on kirjoitettu useita kirjoja, 
joissa käsitellään alueen kadonneita rakennuksia. 

Vanhat rakennukset ovat joutuneet niin sodan, tielin-
jauksien kuin uusien rakennuksien tilalta purkamisenkin 
uhreiksi. Jupperissa ei ehkä ole kuuluisia maamerkkejä, 
mutta alueella kauan asuneet muistavat useita taloja, 
jotka sittemmin ovat kadonneet maisemasta. 

Monet näistä rakennuksista ovat olleet huviloita 
tai vaatimattomammin sanottuna kesämökkejä. Jup-
peri tunnetaan nykyään omakotitaloistaan, ja rakenta-
minen tiivistyy koko ajan. Alueella on kuitenkin men-
neisyys huviloiden ja kesämökkien tyyssijana: suurien, 
vehreiden tonttien keskellä oli pieniä, valkoisia, kel-
taisia tai vihreitä mökkejä, jotka maastoutuivat maise-
maan. Pihat kasvoivat marjapensaita, perunaa, rapar-
peria ja erilaisia vihanneksia. Sisävessoja tai vesijohtoja 
näissä mökeissä ei useimmiten ollut, oltiinhan niissä 
mökkeilemässä luonnonhelmassa. 

Jupperin metsät ja pellot pysyivät pitkään 1900-lu-
vulle melko tyhjinä. Jupperin alueen tontitussuunnitel-
ma laadittiin 1936, ja samoihin aikoihin tontteja alet-
tiin aktiivisesti kaupata erityisesti helsinkiläisille, joista 
löytyikin halukkaita ostajia. Juuri 1930-luvulta alkaen 

helsinkiläiset pakenivat kivistä ja pölyistä kaupunkia lä-
hialueiden vehreyteen. Jupperiinkin syntyi tällöin pal-
jon kesäasuntoja ja saunoja – usein ensin rakennettiin 
juurikin sauna ja tätä seurasi varsinainen huvila. Kaik-
ki tällaiset huvilat eivät suinkaan ole kadonneet, vaan 
osa on muutettu talviasuttaviksi omakotitaloiksi. Osal-
taan kehitykseen vaikutti 1939 syttynyt talvisota, joka 
ajoi kesäasukkaat turvaan mökeilleen, joita sitten ryh-
dyttiin tilkitsemään talvea varten. Samaan aikaan kas-
vimaiden, palstojen ja perunamaiden merkitys kasvoi, 
kun ruuasta oli pulaa.

Monien mökkien paikkoja ei enää kukaan muis-
ta; kevyesti rakennetut mökit ovat kadonneet jälkiä jät-
tämättä, tai niistä muistuttaa vain palanen kivijalkaa, 
vähän särkynyttä ikkunalasia tai pihan puiden ja pen-
saiden keskellä oleva aukko. Omaan mieleen muistuu 
vielä muutama jupperilainen kesämökki, jotka kuuluivat 
maisemaan lapsuuteni ajan. Yksi mökki sijaitsi suurten 
omenapuiden keskellä Tammipääntiellä – tästä pihasta 
napattiin aina syksyisin mukaan omenia. Tämän mökin 
vieressä oli toinen kalliolla – ikkunasta kurkisteltiin tyh-
jään mökkiin, kun käytiin koiran kanssa kävelyllä. 

Olen myös käynyt sisällä perinteisessä jupperi-

Kadonneet talot laisessa kesämökissä, joka oli vielä asuttu ja alkuperäi-
sessä käytössä: lapsuudessani Yhteistuvantiellä oli vielä 
ystävällisen helsinkiläisrouvan kesämökki. Pieni keltai-
nen mökki sijaitsi suurten puiden keskellä, vastapää-
tä isovanhempieni taloa. Kävimme usein siellä kylässä 
isoäitini kanssa, ja mökin asukas keitti meille kahvia ja 
esitteli pikkuista taloaan. Tuohon aikaan, 1980-luvulla, 
jupperilaiset kesämökkeilijät alkoivat olla harvinaisuus, 
mutta tämä rouva matkusti vielä viikonloppuisin bussil-
la kesämökilleen Jupperiin. 

Joissain mökeissä olen sittemmin isäni kanssa 
seikkaillut vähemmänkin luvallisesti. Rapistumaan jää-
neet mökit houkuttelivat kurkistamaan sisään, ja men-
neen elämän tuntu kiehtoi. Mökkien vahakangasliinoil-
la oli vielä näkyvissä kahvikuppeja, ja pienissä tuvissa 
pölyisiä huonekaluja. Olenpa kerran raahannut kotiin 
yhden rapistuneen jakkarankin talosta, jota oltiin pian 
purkamassa…

Muutamia mökkejä Jupperissa on myös säilytetty 
ja kunnostettu, ja niitä voi ihailla ohikulkiessaan nyky-
äänkin. Näissä paikoissa historia on yhä käsinkosketel-
tavasti läsnä, ja iloisen huvilaelämän pystyy melkein nä-
kemään ja kuulemaan. 

Kuva: ”Oma tupa, oma lupa”, Jupperin uudisasutusta kesämökkeineen Tammipääntiellä 1930-luvun lopulla, Ilta-Sanomat
Kuvan kesämökeistä kolme omisti Peltosen veljekset ja edelleen tontilla asuu samaa sukua, Mäkelän perhettä.

TEKSTI: JASMINE WESTERLUND
Lähde ja vanha valokuva: 

Jupperi furiiritilasta pientaloalueeksi 
Gummerus, toim. Saini Lanu 1995

Kuva: Mökkitunnelmaa Jupperissa, Leena Virtanen

Näkymää vanhan kuvan paikalta nykyään Tammipääntiellä.
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YMPÄRISTÖ

Jupperin uuden Alepan myymäläpäällikkö Hely Heik-
kinen kertoo, että kauppa on otettu vastaan hyvin, 

ja asiakkaat ovat olleet siitä innoissaan. Erityisesti mo-
nia on ilahduttanut se, että kauppaan pääsee kävellen. 
Lisääkin asiakkaita toki toivotaan.

Kaupassa on mahdollista esittää korttelitoivei-
ta osoitteessa alepakorttelitoive.fi. Toiveita onkin vas-
taanotettu jo lähes sata – ne kaikki on tähän mennessä 
hyväksytty. ”Ihanaa, kun saa täyttää hyllyjä niillä tuot-
teilla, mitä jupperilaiset haluavat ostaa”, kommentoi 
Heikkinen. Kaupan työryhmästäkin löytyy muutama 
paljasjalkainen jupperilainen. 

Myös autopesulaa käytetään ahkerasti ja auto-
ja ladataan latauspisteillä päivittäin. Kevään aikana pi-
ha-alueen rakennustyöt valmistuvat, ja pihaan saadaan 
myös kasvillisuutta – tällöin myös jalankulkijoiden kul-
kuyhteydet kaupalle selkiytyvät. 

Helmikuun alussa avattiin Alepan naapurissa uusi 
FIT Laaksolahti kuntosali. Yrittäjä Marko Turkia haluaa 
tehdä salista modernin ja perheillekin sopivan kunto-
salin, joka palvelee vuorokauden ympäri. ”Olen iloi-
nen, että uusi kuntosali on otettu koronasta huolimatta 
hyvin vastaan ja yhteistyö niin asukkaiden kuin Alepan 
kanssa sujuu hienosti”, toteaa Marko ja kannustaa tule-
maan tutustumiskäynnille. WWW.OLE.FIT 

Jupperin uusi Alepa

TEKSTI: SIRPA HERTELL
KUVAT: ELINA AIRAKSINEN

Talvesta on saanut nauttia ulkoillen
Järvi jäätyi poikkeuksellisesti jo marraskuun puolella 

30.11. ja on pysynyt siitä asti jäässä. Järvellä näkyi 
alkuun luistelijoita, ja lumen tultua hiihtäjiä. Rohkeim-
mat ovat lisänneet vauhtia purjeilla ja siivillä. Monen 
vuoden tauon jälkeen järvelle ilmestyi myös koneella 
tehdyt ladut tammikuussa. Sää on ollut kuitenkin vaih-

televa, eivätkä ladut aina kunnossa. Viime vuonna jääl-
le tuli kaikkien iloksi napakelkka, joka on saavuttanut 
suuren suosion myös tänä vuonna. Moottoriajoneuvoil-
la ajo on järvellä kielletty.

TEKSTI JA KUVAT: ELINA AIRAKSINEN

Puuttuuko kaupastasi jotain? 
Kerro tällä lomakkeella, mitä tuotetta tai palvelua 

sinä kaipaisit omaan Alepaasi:

www.alepakorttelitoive.fi
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Ulkokuntosalin paikka hahmottuu

Jupperin omakotiyhdistyksen syyskokous päätti 
23.11.2021 hyväksyä johtokunnan esityksen ja vuo-

den 2022 toimintasuunnitelmaan kirjattiin ulkokuntosa-
lin rakentaminen pallokentän tuntumaan. Yhdistysko-
kouksessa annettiin palautetta kuntosalin ehdotetusta 
paikasta. Toivomus oli, että kuntosali olisi lähellä leik-
kipuistoa, sekä sijoitettu niin, että urheilukenttä ei pie-
nene.

Työryhmä tapasi 22.12. Espoon kaupungin ja lai-
tetoimittajan edustajia rantapuiston pallokentällä. Sa-
malla arvioitiin eri paikkavaihtoehtoja ja suunniteltiin 
uusi paikka kentän pohjoisnurkkaan. 

Joulukuussa tehtiin myös avustushakemus alue-
hallintovirastolle. AVI käsittelee hakemukset kevään ai-
kana ja päätös on odotettavissa Toukokuussa. Tuen eh-
tona on, että rakennustöitä ei aloiteta ennen päätöstä. 
Näin ollen kevään aikana tehdään tarvittavat valmiste-
lut ja kilpailutetaan urakat.

Hahmotelma ulkokuntosalin paikaksi.

TEKSTI: TOPI RANTALAINEN

Karttakuva / Espoon kaupunki

Juhani Rasilainen eli ”Boltsa”

HAASTATTELU

Jupperilainen Juhani Rasilainen on aktiivinen kun-
tourheilija, joka on saavuttanut menestystä voima-

nostossa. Juhani käy useana päivänä viikossa treenaa-
massa talviaikaan sisäkuntosalilla ja kesäaikaan lisäksi 
Laaksolahden urheilupuiston ulkokuntosalilla. Kävin ky-
symässä Juhanilta hänen kokemuksistaan ulkokuntosa-
leista ja siitä, onko niistä meidän jokaisen hyvinvoinnil-
le hyötyä.

Juhanin arvion mukaan Laaksolahden ulkokunto-
salilla käy kaikenikäisiä kuntoilijoita, joiden ikäjakauma 
on n. 25-80 vuotta. Naisia ja miehiä tapaa ulkokunto-
salilla tasapuolisesti, kun sisäsaleilla naisten osuus on 
vain n. 10 %. Ulkokuntosalissa on parasta se, että sinne 
pääsee kuntoilemaan mukavasti iltalenkin lomassa, ei 
tarvitse pelätä ruuhkaa, tai selvittää salin aukioloaiko-
ja. Aloittelijalle Juhani suosittelee laitteisiin tutustumis-
ta – koska kyseessä on turvalaitteet, niillä ei voi treena-
ta väärin. Laitteet ovat vahvaa rautaa, mutta kevyet ja 
helpot käyttää ja painoa eli kilokuormaa voi lisätä hel-
posti. Juhanin mielestä omakotiyhdistyksen ulkokun-
tosalihanke on erinomainen sijoitus asukkaiden hyvin-
vointiin ja Espoo laittaa rahaa pankkiin tarjoamalla 68+ 
-rannekkeen kaikille 68-vuotiaille asukkailleen. Rannek-
keella pääsee veloituksetta mm. uimahalliin, kuntosa-
liin ja seuraamaan liikuntaluentoja.

Juhanin monipuolinen urheilijaura alkoi jo 
15–16-vuotiaana nyrkkeilyn Suomen mestaruudel-
la. Ura jatkui nelikymppisenä voimanostolla, josta hän 
sai SM-kultaa ja rautaa nousi 152,5 kg. Sitten tuli louk-
kaantumisen takia pitkä, 18-vuoden tauko, jonka ai-
kana hän oli aktiivinen poikien jalkapallojoukkueiden 
toiminnassa huoltajana. Voimanostoharrastus jatkui ta-
voitteellisesti vasta vuonna 2018. Aloitettuaan uudel-
leen treenaamisen kuntosalilla on Juhani voittanut SM-
kultaa viime vuonna ja MM-hopeaa, yli 70-vuotiaiden ja 
alle 74 kiloisten miesten sarjassa. SM-kulta tuli 120 kg 
nostosta ja nyt tavoitteena on saada kisapaikka EM-ki-
soihin Unkariin.

Juhanille Jupperi tuli tutuksi, kun isovanhemmat 
olivat muuttaneet Karjalasta evakkoina Viherlaaksoon, 
siihen nykyisen apteekin talon paikalle. Lapset kävi-
vät uimassa Pitkäjärvellä ja Pitkäjärventieltä löytyi myö-
hemmin oman perheen koti. Kaksitoista vuotta sitten 
tuli myyntiin talo Rinnetieltä, joka täytti perheen toi-
veet, ja kaupat tehtiin ensimmäisellä näytöllä. Juppe-
ri oli ja on edelleen lintukoto, jossa myös lasten on ol-
lut hyvä asua ja kasvaa, toteaa Juhani.

TEKSTI: SIRPA HERTELL
KUVAT: MARIANNA HARJU
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LYHYESTI

KUVAT: SATU WAGER

Upeita revontulia Pitkäjärvellä 15.1.22Joulukuusen ympärille kerääntyi 
runsaasti jupperilaisia 

Valot luovat joulun tunnelman ja joulupukki palkitsee 
pienimpien jännittyneet odotukset. Näin tapahtui 

tänäkin jouluna jo perinteeksi muodostuneessa JOY:n 
jouluvalojen sytytystapahtumassa Tammenterhon piha-
piirissä ensimmäisenä adventtisunnuntaina.

Paikalle oli kokoontunut ennätysmäärä lapsia ja 
aikuisia lyhtyjen ja tonttulakkien kera. Kyläkuusen ym-
pärille olivat ahkerat talkoolaiset rakentaneet kodik-
kaan tunnelman, joululaulut soivat ja päivän pimenty-
essä maistuivat piparit ja lämmin juotava. Mutta jotain 
vielä puuttui - ilmassa väreili kaivatun kunniavieraan 
odotus. 

Kauniisti tuikkivat valot syttyivät korkeaan kuu-
seen juuri samalla hetkellä, kun joulupukki saapui hi-
taasti kävellen Tammipääntietä pitkin suurta säkkiä se-
lässään kantaen. Kuhina pukin ympärillä kiihtyi, mutta 
onneksi aikuiset ja lapsetkin malttoivat hetken laulaa ja 
leikkiä joulupukin vauhdikkaiden ohjeiden mukaan. Il-
miselvästi vanhakin nuortui kuin lapsi leikkimään! On-
neksi joulupukille oli varattu oma valtaistuin valaistun 
kuusen juurelle, sillä vanha selkä ei enää ihan suortu-
nut ja pitkän matkan rasitukset alkoivat tuntua jo jalois-
sakin.

Vihdoinkin päästiin aukomaan säkin nyörejä ja 
kurkistamaan pukin tuomia lahjoja. Koska paikalla oli 
yli 60 lasta, joutui tonttu vielä kaivamaan omasta lah-
jakätköstään lisäyllätyksiä, että kaikille riitti hyvää miel-
tä. Ensi vuonna joulupukille täytynee vinkata jo ajoissa 
sinne Korvatunturille, että Jupperissa asuu todistetusti 
erityisen paljon kilttejä lapsia! 

TEKSTI: LEENA VIRTANEN
KUVAT: PEKKA PUOMIO
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AJANKOHTAISTA OMAKOTIYHDISTYKSESTÄ

Jupperin Omakotiyhdistys ry:n 
sääntömääräisen syyskokouksen 
23.11.2021 pöytäkirja
Aika ja paikka: Tiistai 23.11.2021 klo 18.03–21.29  
Laaksolahtitalo, Ylänkötie 16, Espoo
Osallistujat: Liite 1

1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja 
kaksi pöytäkirjan tarkastajaa sekä muut mahdolliset 
kokouksen toimihenkilöt.
Yhdistyksen puheenjohtaja Sirpa Hertell avasi koko-
uksen klo 18.03. Jouni Holopainen valittiin kokouksen 
puheenjohtajaksi ja Eeva-Riitta Puomio sihteeriksi. Pöy-
täkirjan tarkastajiksi valittiin Eino Savola ja Juha-Pekka 
Ripatti. He toimivat myös ääntenlaskijoina.

2. Todetaan kokouksen osanottajat ja heidän ääni-
valtaisuutensa (liite 1).
Kokouksen asiakohtien 1–4 käsittelyyn osallistui 32 ää-
nioikeutettua jäsentä. Käsiteltäessä kohtaa 5 läsnä oli 
29 äänioikeutettua jäsentä, kohtia 6–8 käsiteltäessä 27 
äänioikeutettua jäsentä ja kohtien 9–11 käsittelyssä 25 
äänioikeutettua jäsentä. Kahdelle ei-jäsenelle annettiin 
läsnäolo-oikeus ilman äänioikeutta.  (liite 1)
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltai-
suus.

Kokous on yhdistyksen sääntöjen mukaan laillinen, kun 
kokouskutsu on pantu nähtäville yhdistyksen ilmoitus-
taululle 14 vuorokautta ennen kokousta. Kutsu oli lai-
tettu yhdistyksen ilmoitustauluille 9.11.2021 ja kokous 
todettiin sääntöjen mukaan koolle kutsutuksi, lailliseksi 
ja päätösvaltaiseksi. 

4. Käsitellään johtokunnan esitys vuoden 2022 toi-
mintasuunnitelmaksi. (Liitteet 2 ja 3)
Sirpa Hertell esitteli johtokunnan esityksen vuoden 
2022 toimintasuunnitelmaksi (liite 2).
Topi Rantalainen esitteli toimintasuunnitemaan sisäl-
tyvän esityksen ulkokuntosalin rakentamisesta ranta-
kentän alueelle (liite 3). Rakentamisesta on neuvotel-
tu Espoon kaupungin liikuntatoimen kanssa siten, että 
Jupperin Omakotiyhdistys maksaa rakentamisen ja lait-
teet, Espoon kaupunki vastaa laitteiden kunnossapi-
dosta ja varaosista. Laitteet jäävät Jupperin Omako-
tiyhdistyksen omistukseen. 

Ulkokuntosalin rakentamista kannatettiin yksimie-
lisesti sillä edellytyksellä, että kaupunki sitoutuu kir-
jallisella sopimuksella ylläpitämään aluetta ja laittei-
ta.  Vaihtoehtoisista sijaintipaikoista A, B, C  (liite 3, dia 

8) rantakentän päätyä B pidettiin parhaana. Päätettiin, 
että johtokunta selvittää onko mahdollista sijoittaa lait-
teet leikkikentän puoleiseen päähän.  Johtokuntaa ke-
hotettiin selvittämään ja mahdollisuuksien mukaan ha-
kemaan hankkeelle Etelä-Suomen aluehallintoviraston 
liikuntapaikkojen perustamishankkeiden investointi-
avustusta 31.12. 2021  klo 16.15 mennessä.

Toimintasuunnitelmaan lisättiin Jouni Holopai-
sen esitys yhdistyksen osallistumisesta Jupperin koulun 
suunnitteluun siten, että rakennukseen tulisi tiloja kou-
lun, päiväkodin ja kirjaston lisäksi myös alueen yhdis-
tyksille ja asukkaille.

5. Käsitellään johtokunnan esitys vuoden 2022 ta-
lousarvioksi, määrätään yhdistykselle suoritettavien 
sääntöjen 4 §:ssä mainittujen liittymis- ja jäsenmak-
sujen suuruus ja päätetään johtokunnan jäsenille ja 
toiminnantarkastajille maksettavista palkkioista ja 
korvauksista. (Liite 4)
Taloudenhoitaja Tapani Vuopala esitteli johtokunnan 
esityksen vuoden 2022 talousarvioksi (liite 4). Talous-
arvio hyväksyttiin esitetyssä muodossa.  Johtokunnalle 
annettiin lisäksi valtuudet poiketa talousarviosta enin-
tään 5000 € koskien sidosryhmätilaisuuksien järjestä-
mistä Jupperin koulun asukastilojen  suunnittelusta. 

Liittymismaksut päätettiin pitää johtokunnan esi-
tyksen mukaisesti ennallaan: varsinainen jäsen 30 €, 
perhejäsen 25 € ja henkilöjäsen 20 €. Vuotuista jäsen-
maksua ei peritä. Kannatusjäsenmaksu henkilöjäsenel-
tä on 80 €/vuosi ja yhteisöjäseneltä 200 €/ vuosi.

Johtokunnan jäsenten ja tilintarkastajan palkkiot 
päätettiin pitää ennallaan: puheenjohtaja 600 €/vuosi, 
sihteeri 520 €/vuosi, johtokunnan jäsen 20 €/ kokous, 
taloudenhoitaja 520 €/vuosi, JOY-lehden toimitussih-
teeri 400 €/vuosi, taittaja sopimuksen mukaan. Toimin-
nantarkastajalle maksetaan laskun mukaan.

6. Valitaan johtokunnan puheenjohtaja vuodeksi 
2022.
Puheenjohtajaksi vuodelle 2022 valittiin yksimielisesti 
Sirpa Hertell. 

7. Valitaan erovuoroisten tilalle uudet johtokunnan 
jäsenet kaudelle 2022 – 2024 ja täytetään mahdol-
liset muut vapaat johtokunnan paikat niiden jäljellä 
oleviksi toimikausiksi.

Täytettiin erovuoroisten johtokunnan jäsenten (Pekka 
Perttula, Topi Rantalainen, Reino Tammela) paikat vuo-
sille 2022 – 2024 ja johtokunnan jäsenyydestä luopu-
van Anu Savolan paikka vuosille 2022 – 2023. Kaudelle 
2022 – 2024 valittiin Jouni Holopainen, Mikko Mäkeläi-
nen ja Reino Tammela. Kaudelle 2022 – 2023 valittiin 
Topi Rantalainen. 

8. Valitaan yhdistykselle 1-2 tilintarkastajaa tai toi-
minnantarkastajaa ja heille varahenkilöt
Yhdistykselle päätettiin valita toiminnantarkastaja. Toi-
minnantarkastajaksi valittiin Timo Kallioniemi ja vara-
toiminnantarkastajaksi Markku Rantalainen.

9. Päätetään sääntöjen muuttamisesta 
(liitteet  5 ja 6)
Eero Elovaara esitteli sääntömuutoksen taustaa ja joh-
tokunnan esityksen yhdistyksen uusiksi säännöiksi. Esi-
tyksestä keskusteltiin vilkkaasti ja esitys hyväksyttiin 
pienin tarkennuksin ja muutoksin liitteessä 5 esitetys-
sä muodossa. Sääntöjen pykälästä 12 äänestettiin.  Ju-
hani Soininen jätti tarkennusehdotuksen kohtaan 3 (lii-
te 6). 

Säännöt tuodaan yhdistyksen voimassa olevien 
sääntöjen mukaisesti toisen kerran hyväksyttäväksi yh-
distyksen kevätkokoukseen 2022. Samassa kokoukses-
sa päätetään jäsenyyskategorioiden muuttuessa per-
hejäsenen asemasta.  

10. Käsitellään muut johtokunnan esittämät tai 
sääntöjen 5 §:n tarkoittamat asiat.
Yhdistyksen puheenjohtaja Sirpa Hertell esitti kiitokset 
Pekka Perttulalle pitkäaikaisesta aktiivisesta toiminnas-
ta yhdistyksessä Perttulan jättäessä yhdistyksen johto-
kuntatyön. 

11. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 21.29.

LIITTEET:
1) Osallistujat
2) Hyväksytty toimintasuunnitelma 2022
3) Ulkokuntosalin suunnitelma
4) Hyväksytty talousarvio 2022
5) Hyväksytty sääntömuutosesitys
6) Juhani Soinisen tarkennusesitys sääntöjen kohtaan 3.

Kuluneen syksyn aikana käytiin keskustelua yhdistyk-
sen sääntöjen päivittämisestä, mikä huipentui yh-

distyksen syyskokoukseen 23.11.2021. Kokouksessa 
käytiin vilkas ja rakentava keskustelu johtokunnan esi-
tyksestä uusiksi säännöiksi ja niihin tehtiinkin muutamia 
tarkennuksia ja muutoksia. 

Sääntömuutoksen tekemiseen tarvitaan kaksi yh-
distyksen kokousta vähintään kuukauden välein ja näis-

sä molemmissa ¾ määräenemmistöt. 
Syyskokouksen hyväksymät säännöt on nyt lähe-

tetty Patentti- ja rekisterihallitukseen ennakkotarkas-
tukseen, jotta mahdolliset huomautukset ehditään kä-
sitellä ennen kevätkokousta, jonka on tarkoitus olla tuo 
em. toinen kokous ja säännöt saataisiin voimaan välit-
tömästi toisen käsittelyn jälkeen.

Johtokunta sääntömuutoksesta

Kuva: Syyskokouksessa Laaksolahtitalolla, Pekka Puomio
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HARRASTUS

Yhdistyksen Facebook-sivu jatkoi kasvuaan

Koronatilanteesta riippuen Pilates-tunnit tiistaisin 
klo 19.30-20.30 Jupperin koulun liikuntasalissa. Oh-
jaajana jatkaa syksyn tunneilta tuttu pilates health 
-koulutuksen suorittanut Katri Suhonen. Isossa lii-
kuntasalissa onnistuu turvavälien pitäminen hyvin ja 
toimimme tietysti koronatilanteen edellyttämällä ta-
valla. Kevätkaudelta Jupperin Omakotiyhdistyksen 
jäseniltä kausimaksu on 40 € ja muilta 60 €. Mak-
su palautetaan, mikäli tunteja ei voida koronan ta-
kia toteuttaa.

Tervetuloa kokeilemaan rentouttavaa, mutta teho-
kasta pilatesta; stressaantunut keho ja levoton mie-
li rauhoittuvat.

HUOM! Tunnit alkavat aikaisintaan tiistaina 8.2.2022. 
Aikataulu voi muuttua koronatilanteen mukaan. Voit 
lähettää alla olevaan sähköpostiin yhteystietosi, jos 
haluat sinulle lähetettävän vahvistuksen tuntien aloi-
tuksesta.

Tiedustelut: Teija Kuusijärvi
teija.kuusijarvi(at)gmail.com
040 773 5880

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

to 20.01. klo 13:00
to 17.02. klo 13:00
to 17.03. klo 13:00
to 21.04. klo 13:00
to 19.05. klo 13:00

Kuva: Jupperin koulun sisäänkäynti D, Liikunta,
Elina Airaksinen

Liikuntaa Jupperin koululla

Sukututkimuskerho
Sukututkimuskerho kokoontuu
Tammenterholla (Tammipääntie 33)
joka toinen keskiviikko.

ke 12.01. klo 18:00
ke 26.01. klo 18:00
ke 09.02. klo 18:00
ke 23.02. klo 18:00
ke 09.03. klo 18:00
ke 23.03. klo 18:00
ke 06.04 klo 18:00
ke 20.04 klo 18:00
ke 04.05. klo 18:00
ke 18.05. klo 18:00

Tervetuloa!
Tiedustelut: Anja Tarvas,
anja.tarvas(at)saunalahti.fi
050 5641173

Vuoden 2021 aikana sivutykkäysten määrä kasvoi tasai-
seen tahtiin ollen vuodenvaihteessa 716. Sivun seuraa-
jien määrä on 803.

Yhdistys julkaisi viime vuonna oman ja lähialuei-
den asioita käsitteleviä juttuja yhteensä 124 kpl. Niistä 
ylivoimaisesti suosituimmaksi nousi ennen vuodenvaih-
detta julkaistu koirien pyyntö ilotulitteiden ampujille. 
Se tavoitti peräti 2373 henkilöä.

Toiseksi eniten kiinnostusta herätti 15.11.21 jul-
kaistu Laaksolahden Marttojen Joulumyyjäisistä kerto-
va ilmoitus. Se tavoitti 1643 henkilöä.

Kolmannelle sijalle tuli 17.12.21 ollut Laaksolah-
den MLL:n julkaisu, jossa esiteltiin alueemme Jouluik-
kunat. Sen näki yhteensä 1454 henkilöä.

Informaatio sivulla on vähentynyt viime vuodes-
ta, koska korona on estänyt lähes kaikki tapahtumat. 
Ja ikävän paljon iloisten asioiden tilalla on kerrottu ko-
ronarokotusaikojen avautumisesta. Toivottavasti tähän 
tulee muutos tämän vuoden aikana.

Sivullamme on postilaatikko, jonne kaikki juppe-
rilaiset voivat jättää kysymyksiä ja kommentteja oman 
kylän asioista. Pyrimme vastaamaan niihin mahdollisim-
man pikaisesti. Myös juttuehdotukset ovat erittäin ter-
vetulleita. 

KÄY TYKKÄÄMÄSSÄ SIVUSTAMME OSOITTEESSA:

www.facebook.com/jupperinomakotiyhdistys/

NÄIN INFORMAATIOMME TAVOITTAA MYÖS SINUT!

TEKSTI: SAILA SALONEN

Laaksolahtitalolla tapahtuu

Gospel-lattarit
Taivaallisia tanssitunteja tavallisille naisille 
latinogospelin tahtiin! Merengue, salsa, 
chacha, samba, reggaeton, jive...  

Alku- ja loppurukous. 

Mukaan vesipullo, sisäliikuntavaatteet ja 
-jalkineet. Hinta: 5 € / kerta (maksetaan ennen 
tunnin alkua paikan päällä). 
Ei ennakkoilmoittautumisia. 

Maanantaisin 28.2. alkaen klo 18 ja klo 19. 
Ei tunteja 11.4. (hiljainen viikko) eikä 18.4. 
(2.pääsiäispäivä). Viimeiset tunnit 25.4. 

Ohjaajana Virpi Nyman.
Laaksolahtitalo, Ylänkötie 16

Tervetuloa!
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