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Jupperissa on luontoa
O

makotiyhdistyksen johtokunnassa ja monissa toimikunnissa on kytenyt ”koronapinnan alla” monia
suunnitelmia asukkaiden iloksi ja kotikylämme viihtyisyyden edistämiseksi.
Ulkokuntosali-hanke on yhdistyksemme kaikkien aikojen taloudellisesti suurin investointi, jonka rakentaminen rantaan, urheilukentän viereen, alkaa kesäkuussa. Samassa yhteydessä haluamme kunnostaa
viereistä lasten leikkikenttää yhdessä Espoon kaupungin kanssa. Vuosien kuluessa ränsistyneen Kaipionmetsän luontopolun haluamme palauttaa luontokohteeksi, jossa lasten kanssa olisi kiva retkeillä viitoitetulla
polulla. Pitkäjärven kunto on puhuttanut ja huolestuttanut jo vuosikymmeniä ja lukuisia kunnostussuunnitelmia on laadittu. Suunnitelmat eivät järveä pelasta,
siksi nyt tarvitaan toimenpiteitä ja yhteistyötä Pitkäjärven ranta-alueen asukasyhdistysten, Espoon kaupungin ja ELY-keskuksen kanssa. Pitkäjärveä kuormittavat ravinnevalumat pelloilta sekä vielä monilta alueilta
Pohjois-Espoossa puuttuva kunnallistekniikka. Kaupunkirakenteen tiivistyessä yhä enemmän vettä imevää ja
suodattavaa maata jää talojen ja katujen rakentamisen,
erityisesti asfaltin alle. Pitkäjärven kuntoa ja puhtautta ovat viime vuosina uhanneet myös uudet haasteet
eli jätevesiverkoston ylikuormittumisesta johtuvat ylivuodot. Pyysin ylivuodoista selvityksen HSY:ltä – voit
lukea aiheesta lisää Pitkäjärvi 2030 -hanketta esittelevästä jutusta.
Meitä pientaloasukkaita saattaa kiinnostaa – ja
monien jätteenkeräystä myös muuttaa – tuleva jätelain
muutos, joka astuu voimaan 2024. Se velvoittaa myös
omakotitalojen asukkaita keräämään biojätteensä joko
omaan kompostoriin tai erilliseen HSY:n toimittamaan
biojätteen keräysastiaan tai tilauksesta tyhjennettävään kompostoivaan jäteastiaan. Keinot, joilla meitä
voidaan houkutella biojätteen keräämiseen ja/tai kompostointiin ovat tarpeen, sillä vaikka biojätteen määrä
sekajätteen seassa on hiukan vähentynyt, sitä on edelleen sekajätteessä lähes 40 prosenttia. Viime keväästä alkaen piti kaikissa vähintään viiden asunnon taloyhtiöissä olla keräysastiat sekajätteen lisäksi biojätteelle,
kartonki-, lasi- ja muovipakkauksille sekä pienmetallille. HSY:n mukaan näissä kiinteistöissä kartongin määrä
sekajätteessä väheni 43 prosenttia ja muovipakkausten
32 prosenttia. Omakotitaloasukkaina meillä on kuitenkin kierrätyksessä vielä parannettavaa, sillä sekajätteen
määrä ei ole vähentynyt, vaan päinvastoin kasvanut.
HSY:n mukaan isoimmissa kiinteistöissä asukas laittaa
sekajätteeseen vuodessa noin 46 kiloa biojätettä, kun
omakotitaloissa määrä on 87 kiloa. Voisi kuvitella, että

kompostointi sujuisi omakotitaloissa helposti. Biojätekompostori kuitenkin jäätyy helposti talvella ja valitettavasti rotat löytävät kompostorimme - ja rottia ei kukaan pihalle halua. HSY kokeilee nyt omakotiasukkaille
kompostoivaa jäteastiaa, johon voi tilata tyhjennyksen
oman tarpeen mukaan. HSY tuottaa biojätteestä biokaasua ja kompostissa syntyy mullan raaka-ainetta viherrakentamiseen, näin biojätteen sisältämät ravinteet
saadaan hyötykäyttöön.
Jos ovat rotat kompostoijan riesana ovat myös
peurat ”ilonamme” ainakin osassa Jupperia. Kysyimme neuvoa, miten kotipihalla istutuksiamme syöviin
peuroihin pitäisi suhtautua. Vastaus oli selkeä ”ei” metsästämiselle, joten käytännössä ainoa mahdollisuus on
suojata syönnin kohteena olevat kasvit. Kauriit hyppäävät korkeankin aidan yli, joten jos pihansa haluaa aidata, niin suojaavan aidan on oltava varsin korkea.
Edellisessä lehdessä kutsuin teitä mukaan kevättapahtumaan ja kutsu oli mennyt perille. Paikalla
oli luultavasti kaikkien aikojen yleisömenestys, aurinko paistoi, poneilla sai ratsastaa ja hiihtokilpailuissa oli
suorastaan ruuhkaa. Kiitos tapahtumatoimikunnalle järjestelyistä ja Jupperin VPK:lle, että saimme tutustua
myös paloautoihin ja VPK:n toimintaan.
Voi miten hyvältä tuntuu, kun on saanut tavata
naapureita, teitä jupperilaisia kokouksissa, talvitapahtumassa, teatteriretkellä ja iltalenkillä. Kevätkokous
Laaksolahtitalolla ja Viljandin matka elokuussa odottavat sinua mukaan. Tervetuloa, meillä on tosi mukavaa
yhdessä!

SIRPA HERTELL
puheenjohtaja
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JOHTOKUNNAN KUULUMISET

SUUNNITELMIA

M

onenlaiset ympäristöasiat, ulkokuntosali ja kevätkokousasiat ovat olleet alkukevään aikana johtokunnan työlistalla. Taloustoimikunta on valmistellut ja
johtokunta hyväksynyt yhdistyksen sijoitussuunnitelman. Pitkään jatkuneiden teams-kokousten jälkeen on
jo päästy kokoustamaan myös saman pöydän ääressä.
Muutenkin yhdistyksen toiminta on palaamassa pitkän
”korona-tauon” jälkeen normaaliaikaan eli kerhojen ja
toimikuntien toiminta on virinnyt ja tapahtumakalenteriin alkaa tulla täytettä.
Maaliskuussa johtokunta kokoontui Laaksolahden
monitoimitalolla. Ennen kokousta osallistuttiin Laaksolahden huvilayhdistyksen järjestämään keskustelutilaisuuteen, jossa konsultti esitteli Pitkäjärven kunnostamiseen liittyviä suunnitelmia. Huvilayhdistyksen tilaaman
selvityksen tavoitteena on saada Espoon kaupunki ripeästi ryhtymään järven kunnostussuunnitelmien toimeenpanoon. Kunnostus on pitkäkestoinen, iso hanke,
johon tarvitaan sekä kaupungin että valtion rahoitusta.
Myös Jupperin omakotiyhdistys päätti osallistua muiden alueen yhdistysten tavoin pienellä summalla nyt
laaditun osahankeen suunnittelukustannuksiin.
Ulkokuntosalin toteuttaminen on edennyt suunnitelmien mukaisesti. Sopimus alueen ylläpidosta ja 16
vuoden käyttöoikeussopimus maa-alueesta on tehty
Espoon kaupungin kanssa ja laitteet ja tarvittavat maatyöt on tilattu. Vielä joudutaan odottamaan päätöstä
Etelä-Suomen aluehallintovirastolta haetusta liikuntapaikka-avustuksesta, joka annetaan toukokuussa. Maatyöt alkavat siten viimeistään kesäkuun alussa.

Toukokuussa tavataan kaupungin edustajat ja
keskustellaan leikkipaikan kunnostamisesta ja ”surffirannan” siivoamisesta. Tulva on jälleen peittänyt osan
veneistä ja rannassa on tilaa vieviä, käyttökelvottomiakin veneitä. Alue on kuitenkin kaupungin omistuksessa eikä Jupperin omakotiyhdistyksellä ole oikeutta siirtää veneitä pois.
Yhdistys on kirjelmöinyt kaupungille alueen hulevesiongelmista. Kevään kuluessa järjestetään aiheesta tapaaminen kaupungin edustajien kanssa. Kaipionmetsän ränsistynyttä luontopolkua aletaan kunnostaa.
Polun opasteiden parantamiseen ja suunnitteluun pyydetään mukaan Jupperin koulu. Palomäen alueelle on
suunniteltu metsäalueelle johtavan kulkuyhteyden parantamista ja merkintää.
Asukastilatoimikunta järjestää toukokuun aikana alueen asukkaille ja yhdistyksille kyselyn asukastilan tarpeesta ja käytöstä. Tulokset annetaan kaupungin
käyttöön, kun Jupperin koulun, päiväkodin ja kirjaston
uudistiloja aletaan suunnitella. Yhdistyksen tavoitteena
on saada rakennukseen tiloja myös asukkaiden ja alueen yhdistysten kokoontumiseen.
Koronarajoitusten poistuminen näkyy paitsi johtokunnan toiminnassa myös tapahtumissa. Talvitapahtumassa oli ennätysmäärä osallistujia. Teatterimatka
saatiin järjestettyä ja jo kaksi vuotta suunnitteilla ollut
kesäretki Viljandiin näillä näkymin toteutuu elokuussa.
TEKSTI: EEVA-RIITTA PUOMIO
sihteeri

Kuva: Ensimmäiset sinivuokot, Elina Airaksinen
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Asukastila Jupperin koulun, päiväkodin ja
kirjaston uudisrakennukseen
Taustaa
Jupperin koulun, päiväkodin ja kirjaston uudisrakennus on asuinalueemme palveluiden ja elinvoimaisuuden näkökulmasta yksi kärkihankkeista. Sen keskeiset
lähtökohdat ovat:
• saada Jupperin koulun toiminta siirtymään
neljästä eri rakennuksesta ja kahdesta eri
osoitteesta yhden katon alle
• saada Jupperin päiväkoti koulun yhteyteen
pois väliaikaisista tiloista
• varmistaa, että Laaksolahden kirjastopalvelut
säilyvät alueellamme
• tarjota alueen yhdistyksille ja muille toimintatiloja ja samalla tehostaa kaupungin tilojen
käyttöä varsinaisen käytön ulkopuolisina aikoina
Espoon tilapalvelut teki vuonna 2018 päätöksen Jupperin koulun purkamisesta vakavien sisäilmaongelmien
takia. Samalla päätettiin, että tilat korvataan koulutontille määräajaksi vuokrattaviila siirtokelpoisilla tiloilla ja
tilalle rakennetaan 2024–2026 uudisrakennus, joka sisältää Jupperin koulun, Jupperin päiväkodin ja Laaksolahden kirjaston.

Yhdistyksemme viime syyskokoukseen tuotiin esitys,
jossa toivottiin JOY:n mukaantuloa asukastilahankkeeseen. Esitys sai yksimielisen kannatuksen ja siitä päätettiin tehdä yksi JOY:n kärkihankkeista seuraaville vuosille.
JOY:n johtokunnan perustama asukastilatoimikunta on päättänyt teettää yhteistyössä Laaksolahden
kirjaston ystävät ry:n kanssa alueen asukkaille, toimijoille ja yhdistyksille ja lähikoulujen oppilaskunnan hallituksille kyselyn, jonka tavoitteena on saada tietää,
minkälaisia palveluita asukastilan suunnittelussa pitäisi
huomioida ja mitä palveluita sinne toivottaisiin.
Toimikunta käy myös tutustumassa vastaaviin
hankkeisiin Espoossa, Helsingissä ja Kirkkonummella.
Näiden pohjalta JOY teettää arkkitehdillä suunnitelman ja esittää sitä kaupungille huomioitavaksi uudisrakennuksen suunnitelmissa.
Osallistu asukastilakyselyyn
Nyt sinulla on mahdollisuus kertoa toiveesi ja ajatuksesi siitä, minkälaista toimintaa ja palvelua alueellemme
rakennettavan uuden ”oppimis- ja toimintakeskuksen”
pitäisi sisältää.
Pyydän sinua vastaamaan asukastilakyselyyn
15.5. mennessä. Näin pääset kertomaan, mitä sinä toivoisit asukastilan sisältävän ja minkälaisia palveluita sinne olisi hyvä saada.

Seuraavat kaksi vuotta ovat ratkaisevat
Espoon tilapalvelut on pyrkinyt siirtämään hankkeen
suunnitelmissaan 2030-luvulle, mutta valtuusto on
päättänyt säilyttää sen vuosittain päätettävässä investointiohjelmassa alkuperäisessä aikataulussaan 2024–
2026 – kiitos alueemme aktiivisille luottamushenkilöille, yhdistyksille, asukkaille ja koulun johtokunnalle.
Hankkeen siirtäminen olisi myös taloudellisestikin erikoista, sillä Espoo maksaisi ulkopuolisille tuolta ajalta
tilavuokraa yli 15 milj. kun pysyvän uudisrakennuksen
kustannusarvio on n. 20 miljoonaa.
Kahdet budjettineuvottelut ovat kuitenkin vielä
edessä, ja olemme valmiit tekemään edelleen töitä sen
eteen, että valtuusto pysyisi päätöksessään pitää hankkeemme alkuperäisessä aikataulussaan.

Linkit kyselyihin:
bit.ly/kysely-asukkaille
bit.ly/kysely-yhdistyksille
bit.ly/kysely-oppilaskunnille
Kerromme tuloksista somessa, JOYn sivuilla, JuVeLa-sivuilla ja Laaksolahden kirjaston ystävien sivuilla. Hankkeella on myös omat verkkosivut osoitteessa solmu.eu/
opijatoimi
Asuinalueellamme on onnistuttu hienosti ymmärtämään ja konkretisoimaan Espoon kaupunginjohtajan
lanseeraama Espoo-tarina, jossa ydinajatuksina ovat
asukas- ja asiakaslähtöisyys sekä asukkaiden osallisuuden ja vuorovaikutteisuuden vahvistaminen kaikessa
kaupungin toiminnassa ja kehittämisessä.
Toivokaamme, että yhteistyömme tuloksena koulutontille rakennettava oppimis- ja toimintakeskus sisältää asukastilan, jossa on huomioitu asukkaiden, yhdistysten ja eri toimijoiden toiveet ja joka mahdollistaa
monipuolisen toiminta- ja kohtaamispaikan eri-ikäisille.

Asukastila uudisrakennukseen
Lähialueiden aktiiviset asukkaat, yhteisöt, luottamushenkilöt, toimijat ja asukasyhdistykset ovat kokoontuneet yhdessä pohtimaan, voisiko rakennuksen yhteydessä olla asukastila, joka voisi palvella alueen
asukkaita eri ikäisten kohtaamis-, juhla-, ruokailu- ja toimintapaikkana.
Jupperin Omakotiyhdistys ry (JOY) on ollut vahvasti mukana edistämässä uudisrakennushanketta ja
tärkeässä roolissa perustelemassa Jupperin koulun,
kirjaston ja päiväkodin tärkeyttä alueen palveluiden
ja elinvoimaisuuden ylläpitämisessä ja kehittämisessä.

TEKSTI: JOUNI HOLOPAINEN
JOY:N ASUKASTILATOIMIKUNTA
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Pitkäjärvi puhtaaksi – yhteistyö
naapuriyhdistysten kanssa

Kuva: Rantavedet tulvivat Pitkäjärvellä, Elina Airaksinen

Pitkäjärven tila ja siitä tehdyt selvitykset
Pitkäjärven veden laadun parantaminen ja järven kuntoon saattaminen on Jupperin Omakotiyhdistykselle
erittäin tärkeää. Pitkäjärven tilaa on yritetty parantaa
monin keinoin jo useiden vuosikymmenien ajan, mutta
Pitkäjärven tila on edelleen Espoon muihin järviin verrattuna poikkeuksellisen huono eli vain välttävä.
Espoon kaupungin tilaaman hajakuormitusselvityksen lisäksi Pitkäjärven ranta-alueen asukasyhdistykset eli Laaksolahden huvilayhdistys, Jupperin Omakotiyhdistys ja Vanhankartanon Omakotiyhdistys yhdessä
ELY-keskuksen kanssa selvittivät vesienhallintaratkaisuja. Pitkäjärven tilaa voidaan hajakuormitusselvityksen
mukaan parantaa vähentämällä ulkoista kuormitusta eli
valumavesiä erityisesti Vanhankartanon- ja Hämeenkylänpuroista.

rista pääviemäreistä kulkee alueilla, jotka ovat luonnon
kannalta herkkiä tai lähellä asutusta, joten hyvä suunnittelu on tärkeää. Luonnos pyritään kuitenkin hyväksymään niin, että ensimmäinen osahanke päästään aloittamaan 2023. Hanke sinänsä on ollut tiedossa, mutta
nyt koko ohjelma on koottu yhteen selkeämmäksi kokonaisuudeksi. Kartta-aineistot ja taulukot tulevat nähtäville syystalven aikana, kun hankesuunnitelma tulee
julkiseksi.

Pitkäjärvi sijaitsee Laaksolahden ja Kehä III:n välissä. Pieni osa järveä on Vantaan puolella. Espoossa sijaitsevat myös Nuuksion Pitkäjärvi ja
Velskolan Pitkäjärvi. Pitkäjärvi on matala ja runsasravinteinen järvi. Siihen on vuosikymmenien
aikana kohdistunut paljon kuormitusta ja järveen
on aikoinaan johdettu muun muassa asutuksen
jätevesiä. Järvessä on otolliset olosuhteet sinileville korkean pH-arvon, runsasravinteisuuden,
matalan typpi-fosfori-suhteen sekä isojen vesikirppujen vähyyden vuoksi.

Jätevesien ylivuoto-ongelma
Viime talven lumien jäljiltä ovat hulevedet valuneet
sekä kaduille, että vesistöihin. Kevättulvat ovat koetelleet myös jätevesiputkiston kapasiteettia. Jätevesien
ylivuodot kuormittavat Pitkäjärveä; esimerkiksi vuonna 2020 Pitkäjärveen valui yhdellä kertaa 2000 kuutiota jätevettä. HSY:n uusi investointiohjelma vuosille
2023-2032 tulee kuitenkin esittämään merkittäviä viemäri-investointeja alueelle vuosille 2022-2025. Lisäksi HSY:n hankkeessa vastataan maankäytön kehittymisen ja vuotavuuden aiheuttamiin kapasiteettitarpeisiin
ja muihin saneeraustarpeisiin. Alueella suuri osa suu-

Lähde: Espoon Pitkäjärven ja Lippajärven kunnostussuunnitelma. Espoon ympäristökeskuksen monistesarja 1/2020. Vahanen Environment Oy.
TEKSTI: SIRPA HERTELL

hoittamiseen ja toimeenpanoon. Pitkäjärvi 2030 on
kuusivaiheinen yhteistyöprojekti, joka on osa vesiensuojelun tehostamisohjelmaa. ELY-keskuksen rahoituksella katettiin puolet hankkeen ensimmäisen osan kuluista ja asukasyhdistykset vastasivat toisesta puolesta.
Vahanen Oy palkattiin selvittämään, miten Vanhankartanon puron kautta tulevia rehevöittäviä valumia voitaisiin Pitkäjärvellä vähentää.
Jupperin Omakotiyhdistys käsitteli hankkeeseen
osallistumista johtokunnassa ja päätti olla talkoohengessä mukana tukemassa kaikkia Pitkäjärven suojeluun
ja kunnostamiseen liittyviä toimenpiteitä. Taloudellisen tuen antaminen tämän mittaluokan hankkeisiin on
asukasyhdistyksille kohtuuton, ellei mahdoton, tehtävä ja hanke kuuluu Espoon kaupungin rahoitettavaksi.
Hankkeen käynnistämiseksi johtokunta päätti kuitenkin
muiden asukasyhdistysten tavoin maksaa selvityksestä
oman osansa eli 1500 €.

Pitkäjärvi 2030-projekti
Espoon ympäristölautakunnan mukaan monet vesiensuojelua edistävät toimet perustuvat eri tahojen yhteistyöhön ja valmiuteen osallistua toimenpiteiden ra-
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Pitkäjärveen kolmesta suuresta laskuojasta. ”Selvitämme, mitä ravinteille voidaan tehdä. Ratkaisuja voisi olla
suodatinten ja suodatusaltaiden rakentaminen esimerkiksi biohiili- ja hiekkasuodatinten, laskeutusaltaiden
tai kosteikkojen avulla. Tärkein toimenpide Pitkäjärven
kunnostamisessa on ulkoisen kuormituksen vähentäminen”, kertoo Matti Peltola Laaksolahden huvilayhdistyksen hallituksesta.
Espoon valtuuston budjettiin tarvitaan määräraha
puhdistamistoimenpiteiden käynnistämiseksi, pelkillä
suunnitelmilla Pitkäjärvi ei puhdistu.
VANHANKARTANONPURON VESIENHALLINTARATKAISUT –esiselvityksen perusteella valittiin yhdeksän kohdetta ja kohteille tehtiin maastokartoitus
tulva-aikaan jotta saatiin hyvä kuva virtausolosuhteista. Karttatarkastelun ja maastokartoituksen perusteella valittiin kolme kohdetta jatkotarkasteluun. Juvanmalmille, teollisuusalueen viereiselle metsäalueelle uoman
yhteyteen, esitettiin hulevesiä suodattava biosuodatin. Niipperin puutarhakylän ja Mammanmäen alueet
todettiin soveltuviksi kaksitasouoma-ratkaisulle, jolloin
tulvatasanteiden viivyttävä ja veden laatua edistävä
vaikutus toistuu useammin.

Selvityksen tuloksista
Tehdyn selvityksen mukaan suurin osa ravinteista valuu
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TEKSTI: SIRPA HERTELL

Kuva: Tulviva Peltotie, Sirpa Hertell

Kuva: Jupperin ranta on veden peittämä, Elina Airaksinen
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Lounais-Vantaan Helmi –
lähiluontoa parhaimmillaan

J

upperin Omakotiyhdistys on mukana työryhmässä,
jossa on edustajat Pähkinärinne-Seurasta, Linnaisten Omakotiyhdistyksestä, Hämevaara-Seurasta ja Hämeenkylän Omakotiyhdistyksestä. Asukasyhdistysten
tavoitteena on lisätä lounaisimman Vantaan elinvoimaa
toteuttamalla kaupungin ja asukkaiden yhteistyöllä lähiluontokokonaisuus Lounais-Vantaan Helmeä sekä
suojella Espoo–Vantaa -viherväylää.
Yhdistysten edustajat olivat 31.3.2022 esittelemässä Vantaan kaupungin virkamiehille Lounais-Van-
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tarjoaa tärkeän, luonnonvaraisen ulkoilumahdollisuuden kävelyetäisyydellä ja edelleen retkeily- ja latureitit
pohjoiseen Luukkiin, Länteen Pirttimäkeen ja Bodomin
järvelle sekä etelään Leppävaaraan.
Hankkeen puolustamisella on minulle myös historiallinen merkitys. Muistan hyvin vuoden 1984, kun
yhdessä 19 kotiseutuyhdistyksen kanssa laadimme kirjelmän Espoon ja Vantaan kaupunginhallituksille Espoo–Vantaa -viherväylän säilyttämisen puolesta. Olin
Leppävaaran suuralueen yhdistysten puheenjohtajana puolustamassa tätä samaa viherkäytävää. Silloin totesimme, että viherkäytävän välittömässä läheisyydessä asuu noin 80 000 asukasta. Tällä hetkellä asukkaita
on karkeasti arvioituna 400 000. Vaikka kaupunkimainen rakentaminen oli voimakasta lähinnä Leppävaaran
alueella, korostimme viherkäytävän säilyttämisen merkitystä pidemmällä aikavälillä.
Toivon, että me jupperilaiset osaamme arvostaa
upeaa viherväylää, nautimme sen luonnosta ja harrastusmahdollisuuksista ja suojelemme sitä.

Lisää hankkeesta: www.pahkinarinneseura.fi/
index.php/lounais-vantaan-helmi/
TEKSTI: PEKKA PERTTULA
MAISEMAKUVA PÄHKINÄRINTEESTÄ:
ELINA AIRAKSINEN

taan Helmen kulttuurihistoriallisen ja arvokkaan luonto- ja virkistysalueen suojelua sekä Espoo–Vantaa
-viherväylän säilyttämistä ja kehittämistä liikuntaan ja
luontoelämyksiin.
Olimme laatineet kuvallisen esityksen ja kirjelmän
Vantaan kaupungin edustajille ja poliittisille päättäjille,
jonka allekirjoittajina haluamme puolustaa ja kehittää
alueellisestikin merkittävää luonto-, luonnonsuojelu- ja
virkistysalueiden kokonaisuutta. Perustelimme puistoja virkistysalueiden säilyttämisen kasvavaa merkitystä
kaupungistuvassa ympäristössämme ja halusimme yhdessä edistää meille tärkeän luonnon monimuotoisuutta ja ihmisten terveyttä.
Toimme esityksissämme selvästi esille sen, että
emme hyväksy Lammaslammen pientalokaupungin rakentamista luonto- ja virkistysalueille. Sen sijaan kannatamme asuntojen rakentamista Vihdintien varren tyhjeneville tonteille.
Hankkeen käynnistäjänä oli Pähkinärinne-Seura,
joka huolestui suunnitelmasta rakentaa asuntoja Lammaslammen läheisyyteen. Suunnitelma on tuhoisa sekä
Pähkinärinteen lähipuistolle että yhteydelle Espoo–
Vantaa -viherväylälle. Me espoolaisena kotiseutuyhdistyksenä päätimme tukea Pähkinärinne-Seuran hanketta. Meille jupperilaisille Espoo–Vantaa -viherväylä
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KEVÄTTAPAHTUMA 20.3.

Ilo elää Jupperissa – siksi täällä
on onni asua, kasvaa ja elää!

T

apahtumapäivänä orastavan kevään auringonpaiste helli ylenpalttisella valollaan rantaniityllä ulkoilevia jupperilaisia. Vielä maassa kimmeltävän lumen
suomasta riemusta nauttivat monin eri tavoin niin punaposkiset lapset kuin päivää paistattelevat aikuisetkin,
vauvat ja vaarit yhdessä leikkien.
Hepat tarjosivat jälleen unohtumattomia ratsastuselämyksiä, jotka varmasti jäivät monen pienen mieleen. Jonottaminen palkittiin ja kaikki halukkaat pää-
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sivät heppojen selkään. Jamiralli ja Fanni-poni tekivät
Hannan ja apujoukkojen hellässä ohjastuksessa mukisematta tosi pitkän työpäivän, jonka jälkeen kaveruksia
odotti leipä- ja porkkanayllätys.
Hiihtäjät pistivät kaikkensa peliin ja nauttivat silmin nähden vauhdin hurmasta lumivalkealla ladulla.
Vieressä aikuiset ja hangella leikkivät taaperot kirittivät
kisaajia huikeisiin suorituksiin. Osallistujia oli tänä vuonna ennätyksellisen paljon, mikä kertoo tämän upean
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kotikylämme ulkoilumahdollisuuksista ja liikunnallisista asukkaista. Ja voi mikä onnistumisen ilo paistoikaan
lasten katseissa, kun he saivat seistä palkintopallilla mitalit kaulassa!
Pitkäjärven VPK toi komean ja opettavaisen lisän
tapahtumaan. Halukkaat pääsivät kurkistamaan sisään
palo- ja miehistönkuljetusautoon, ja toivottavasti uusia vapaapalokuntalaisia on tämän elämyksen ansioista kasvamassa lisää.
Ulkoilun kyytipojaksi oli tarjolla perinteisiä herkkuja. Tällä kertaa reilusti enemmän kuin koskaan, mutta silti tapahtuman loppumetreillä jouduimme tarjoamaan vain raikasta vettä – kunnes mukitkin loppuivat!
Onneksi kuitenkin sadat makkarat, muhkea pullapino
ja yhteensä yli 70 litraa juotavaa olivat ehtineet päätyä
ulkoilijoiden ravinnoksi. Tarjoilut olivat tänäkin vuonna
ilmaisia. Rahastuksen sijaan toivoimme lahjoitusta Espoo Pelastakaa Lapset ry:n keräyslippaisiin Ukrainan
hädänalaisille lapsille. Nöyrä kiitos kaikille lahjoittajille,
keräys tuotti yli 1000 euroa, mikä oli lipaskerääjien päivän ennätys!
Kevättapahtuman toteuttamiseen osallistui tänä
vuonna yli 10 tapahtumatoimikuntalaista sekä saman
verran apuun rientänyttä väkeä, jolle erityiskiitos yhteishengen kohotuksesta ja talkooperinteen kunnioittamisesta.
Tapahtumatoimikunta kiittää, kerää tämän vuoden opit työkalupakkiin ja ottaa kiitollisuudella vastaan
kaikki ehdotukset, joiden avulla voimme tulevaisuudessa järjestää entistä onnistuneempia tapahtumia!

HIIHTOKILPAILUN TULOKSET:
SARJA 1. 2017 syntyneet, 9 hiihtäjää
1. Olga Autio 2. Noomi Vuokila 3. Julius Puusniekka.
SARJA 2. 2015-2016 syntyneet, 18 hiihtäjää.
1. Sampo Phlajaniemi 2. Aaron Autio
3. Oiva Lappalainen
SARJA 3. 2013-2014 syntyneet, 15 hiihtäjää.
1. Silja Rämänen 2. Viljo Lappalainen 3. Ilona Helkiö
SARJA 4. 2011-2012 syntyneet, 7 hiihtäjää, joista tarkistuksen jälkeen jaetulla 1. sijalla Lenni Luhtaniemi,
Lukas Kähkönen, Mika Helkiö 3. Iiris Olkkola
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Onnittelut kaikille huippuhiihtäjille!
Lämpimät kiitokset kaikille läsnäolleille ja
järjestelyihin osallistuneille
talkoolaisille.

ILO ELÄÄ JUPPERISSA!
TEKSTI: LEENA VIRTANEN
KUVAT: PEKKA PUOMIO, ELINA AIRAKSINEN

JOY 2/2022

LAAKSOLAHTITALOLLA

RETKELLÄ

Kai Hyttinen ”Laulun Tarina”
-ohjelman vieraana

Musikaaliretki Tampereelle

M

oni keski-ikäinen ja vähän vanhempikin muistaa
Kai ”Kuju” Hyttisen nuoruuden ajoilta. Kai Hyttinen täytti äskettäin 75 vuotta ja on ehtinyt tehdä elämässään paljon erilaisia asioita. Hän on laulaja, sanoittaja, säveltäjä, sovittaja ja näyttelijä. Hän on esiintynyt
myös musikaaleissa ja kesäteattereissa. Hyttinen kouluttautui vanhemmalla iällä eräoppaaksi Muoniossa ja
myös asui Lapissa. Kaiken kaikkiaan napapiirin pohjoispuolella kului kymmenen vuotta.
Nykyään Hyttinen asuu Orivedellä puolisonsa
kanssa – aiemmin hän eli pitkään yksin. Hyttisen elämään on kuulunut myös alkoholinkäytön lopettaminen
ja tutustuminen ortodoksiseen kirkkoon. Hyttinen kertoo, että aluksi kirkonmenot viehättivät häntä ja sitten
musiikki. Tämän vuoksi Hyttinen aloitti myös venäjänkielen opiskelun ja jopa asui Pietarissa, jossa hän opiskeli Smolnan alueella toimivassa Kieltenopetuskeskuksessa. Hyttinen opiskeli myös kirkkomusiikkia Joensuun
yliopistossa. Itse Hyttinen kuitenkin sanoo olevansa
mukavuudenhaluinen ja kuvailee, että kaikki jää häneltä kesken. Hän kutsuu itseään hetkessäeläjäksi ja sanoo: ”Kun ei pyri mihinkään, pääsee vaikka mihin.”
Hän on ollut ennakkoluuloton ja tarttunut aina kaikkeen
uuteen. Voisi sanoa, että hänen elämänsä on ollut rikasta ja antoisaa.
Hyttinen oli ”Laulun tarina” -ohjelman vieraana
Laaksolahtitalossa 17.2.2022. Me kuulijat saimme tilaisuudessa kuulla hänen vanhoja tunnettuja kappaleitaan, mikä oli mukavaa – ovathan monet Hyttisen laulut
merkinneet ihmisten elämän lähtemättömästi, jättäneet muistoja.

”Ei vapaata vangita voi
Me kumpikin tiesimme sen
Sinitaivaalla korkeuksissa
Sinun laulusi vapaana soi
Ei vapaata vangita voi
Me kumpikin tiesimme sen
Sama kaipuu mun kaupungista
Tänne korpien kätköön toi”
”Kurki”, säv. Kai Hyttinen, san. Vexi Salmi

TEKSTI: LEA ALA-PEIJARI

P

aljon mietittiin, suunniteltiin, varattiin ja peruttiin yli
kahden vuoden ajan, mutta lauantaina 12.3.2022
suuntasi 25 iloista teatterin ystävää Jupperista Tampereelle.
Kohteena oli TTT ja siellä ihan uusi musikaali
”Come from away”.
Tämä musikaali on uusi maailmallakin ja on kahminut palkintoja viime vuosina runsaasti.
Musikaali kertoo meille kaikille tutusta 11/9 terroristihyökkäyksestä ja erityisesti siitä, miten se vaikutti yllättävällä tavalla monen tavallisen ihmisen elämään.
Kun iskut tapahtuivat, oli samaan aikaan suuri
määrä lentokoneita ilmassa USA ilmatilassa tai tulossa
sinne. Ilmatila suljettiin ja ne koneet, jotka voitiin, käännytettiin takaisin. Iso osa koneista kuitenkin päädyttiin
ohjaamaan pienille kentille pois suurista asutuskeskuksista lisäiskujen pelossa.
Musikaali kertoo todellisen tarinan pienestä kanadalaisesta kaupungista, jonne ohjattiin 39 isoa lentokonetta, jotka toivat 7 000 ihmistä pieneen 11000
asukkaan kaupunkiin. Kukaan koneen matkustajista ei
tiennyt minne joutui, miten pitkään pitää täällä olla, eivätkä kaupunkilaiset tienneet, miten käytännössä asiat hoidetaan.
Musikaalin esittää 12 henkilöä – välillä he esittävät koneiden matkustajia ja henkilökukuntaa ja välillä taas kaupungin asukkaita. Koneissa on monenlaisia
matkustajia, jotkut pelkäävät, jotkut haluavat heti pois,
jotkut joutuvat epäillyiksi etnisen taustansa takia. Samalla kaupungin asukkaat ratkovat asioita – kuka majoittaa ja ketä, miten kuljetetaan matkustajat koneista
kaupunkiin, kun on juuri bussilakko, mistä ruoka saadaan ja kuka sen tekee.

Esittäjät pärjäsivät hienosti. Orkesteri näyttämöllä oli osa esityskokonaisuutta. Musikaali oli yksinäytöksinen vetäisy – kesto oli 1,45 h ilman väliaikaa. Vauhti
musiikissa ja tarinassa oli koko ajan kova ja jälkeenpäin
esitystä miettiessä olisi ollut vaikeaa sijoittaa väliaikaa
johonkin kohtaan, joten tämä kokonaisuus toimi hyvin. Tarinaan oli punottu niin traagisia, jännittäviä kuin
iloisiakin kohtauksia, mutta lopuksi niin koneilla tulleet
henkilöt kuin kaupunkilaisetkin löysivät yhteisen sävelen ja ennen poislähtöä järjestettiin yhteiset kyläjuhlat.
Teatterin jälkeen ryhmämme suuntasi ravintola
Piemonteen. Piemonte on pieni ravintola, joten se oli
vain meille varattu ateriamme ajan. Siellä meitä odotti brunssi–lounaspöytä. Alkupaloja nautimme italialaiseen tyyliin antipasto-pöydästä ja pääruoka tarjoiltiin,
kun antipasto-pöytää ei jaksanut enää kiertää. Onneksi
vielä jälkiruoallekin oli hyvin tilaa vatsoissamme. Maukkaan kokonaisuuden oli ravintolan henkilökunta laatinut meille. Rauhallisen – vaikkakin iloisen äänekkään
kuten Italiassa on tapana – aterian jälkeen bussimme
nouti meidät ravintolan ovelta ja kotimatkalla katselimme laskevaa aurinkoa lumisten peltojen yllä.

TEKSTI: JUHA KALLANRANTA
KUVAT: SIRPA HERTELL

Kuva: Huhtikuun alun auringonlasku, Elina Airaksinen
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Lähde mukavalle kesäretkelle

VILJANDIIN

21.08. sunnuntai
07:00
11:00
12:00

Alkaen aamiainen katettuna.
Huoneiden luovutus ja lähtö kohti Pöltsamaata.
Saapuminen Pöltsamaalle, joka on pieni kaupunki Keski-Virossa. Kirkon
viereen rakennettu historiallinen linnoitus on ollut Liivinmaan kuninkaan
residenssi. Pöltsamaa on tunnettu kauniista silloistaan, sillä valkoisia siltoja
on yhteensä 18 kpl. Vihreää Põltsamaan sydäntä kaunistaa ruususaari,
jossa on noin 2 000 ruusua. Tästä tulee myös nimi ruusupääkaupunki.
Põltsamaata on nimitetty myös viinipääkaupungiksi ja viinejä (3 erilaista)
pääsemmekin maistelemaan historiallisella linnanpihalla sijaitsevassa
viinikellarissa.
Tämän jälkeen on vielä omaa aikaa tutustua kaupunkiin.

n. 14:30
n. 16:00
17:15
18.15
18:30-21:00

Lähtö kohti Tallinnaa.
Saapuminen Tallinnaan, missä on vielä mahdollisuus tuliaisostoksiin.
Saapuminen terminaaliin, lähtöselvitys ja laivaannousu.
Jupperin Omakotiyhdistys tarjoaa Buffet-päivällisen yhdistyksen jäsenille.
Tallinna–Helsinki Eckerö Line m/s Finlandia, jonka jälkeen
paluu kotikulmille.

19.-21.8.2022

Jupperin Omakotiyhdistys järjestää vihdoin odotetun kesäretken Etelä-Virossa
sijaitsevaan viehättävään Viljandin kaupunkiin, joka matkakohteena on kiehtova sekoitus vanhaa ja uutta.
Kaupunkioikeudet jo 1200-luvulla saaneelle Viljandille antavat leimansa aikoinaan valtaa pitäneen liiviläisen ritarikunnan mahtavan linnan rauniot. Kaupungin hyvin säilyneessä, yhtenäisessä vanhassa keskustassa on kauniita puu- ja
kivitaloja kapeiden mukulakivikatujen varrella.
Lisäksi sijainti järven rannalla ja lukuisat puistot tekevät maisemasta vehreän.
Piskuisen koon ansiosta kaupunki on helppo ottaa haltuun jalan ja sen maisemia
voi ihailla myös vanhan vesitornin näköalatasanteelta tai kipuamalla korkealle
linnavuorelle.
Alustava matkaohjelma:
19.08. perjantai
07:00
08:00
08:30
09:00-11:15
13:30

Lähtö Jupperinaukiolta, reitti vahvistetaan myöhemmin.
Saapuminen Länsiterminaaliin, lähtöselvitys ja laivaannousu.
Buffetaamiainen laivalla, Buffet Eckerö kannella 8.
Eckerö Line m/s Finlandia Hki-Tallinna.
Vierailu Olustveren kartanossa, joka on yksi täydellisimmin säilyneitä kartanokokonaisuuksia Virossa. Paikalla on paljon nähtävää, mm. savi- ja
lasipaja sekä upea puuhevosnäyttely. Saavuttaessa nautitaan ensin
keittolounas ja sen jälkeen tutustutaan kartanoon, puistoon ja työpajoihin.
n. 16:30
Saapuminen Viljandiin ja majoittuminen kaupungin keskustassa sijaitsevaan
Grand Hotel Viljandiin****.
Kun rakennus valmistui 1938, sen sanottiin olevan Viljandin elegantein ja se saikin nimekseen Ensimmäinen Viljandin Edustustila eli EVE. 2002 aloitti toimintansa hotelli, joka EVE:n
hengessä tehtyjen uudistustöiden jälkeen tarjoaa tasokkaan yöpaikan. Hotellissa on 49 art
deco-tyyliin sisustettua huonetta ja à la carte-ravintola. Huoneet on sisustettu lämpimillä
väreillä ja tyylikkäillä yksityiskohdilla ja kaikissa on tv, puhelin ja minibaari, kylpyhuoneissa
suihku, hiustenkuivain ja pesuvälineet.
19:00
Päivällinen hotellin ravintolassa.

20.08. lauantai
07:00
11:00-13:00
19:00
JOY 2/2022

Alkaen aamiainen katettuna.
Opastettu kaupunkikierros bussilla ja kävely linnan raunioille.
Loppupäivä aikaa nauttia kaupungista omin päin.
Päivällinen myöhemmin ilmoitettavassa ravintolassa.
14

355 eur/hlö kun matkalaisia on vähintään 30
335 eur/hlö kun matkalaisia on vähintään 40
Hinta sisältää: • bussikuljetukset Jupperista Jupperiin
• laivamatkat Helsinki – Tallinna – Helsinki
• buffetaamiainen laivalla menomatkalla
• majoitus jaetussa kahden hengen huoneessa aamiaisella
• ohjelman mukaiset vierailut opastuksineen ja sisäänpääsymaksuineen
• Olustveren keittolounas, kaksi päivällistä
• Viininmaistajaiset, 3 erilaista / henkilö
• JOYn jäsenille päivällinen laivalla paluumatkalla
• Friman Matkojen linja-auto ja kuljettaja mukana koko matkan ajan
• Matkanjohtajana Tina Fabricius
Lisämaksusta: • yhden hengen huone 60 eur
• Paluumatkan buffetpäivällinen ei-jäsenille 32 eur
Matkan hinta

Muuta:

Ilmoitathan mahdolliset erikoisruokavaliot ilmoittautumisen yhteydessä.
Matkalle tarvitaan mukaan passi tai Suomen poliisin myöntämä
kuvallinen henkilökortti sekä todistus (mielellään myös paperiversio
täydestä rokotesarjasta tai viimeisen kuuden (6) kuukauden aikana
sairastetusta koronavirustaudista.
Matkavakuutus ei sisälly hintaan. Suosittelemme että kaikilla matkustajilla
on kaikenkattava vakuutus voimassa maksun yhteydessä.
Ilmoittautumisajan päätyttyä lähetämme loppukirjeen sekä laskun, jonka
eräpäivä on 30.6.2022. Eräpäivän jälkeen mahdolliset peruutukset ovat
maksullisia.
Vastuullinen matkanjärjestäjä on Friman Matkat.
Pidätämme oikeuden muutoksiin.

Ilmoittaudu heti tai viimeistään 31.5.2022 mennessä:
Friman Matkat puh. 019-248 1090,

KUVAT: SATU WAGER

info@frimanmatkat.fi tai annika.simonsson@frimanmatkat.fi
15
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TOIMINTAKERTOMUS 2021
Rantatoimikunta 2021:
kokoonkutsuja tammi-toukokuussa Kai Haapamäki ja
kesäkuusta alkaen Pekka Puomio, Mikko Mäkeläinen
Topi Rantalainen, Markku Rantalainen, Paula Rantanen,
Juha-Pekka Ripatti ja Juha Vepsäläinen.

Jupperin Omakotiyhdistys ry:n
toimintakertomus vuodelta 2021
1. YLEISTÄ
Vuosi 2021 oli yhdistyksen 66. toimintavuosi. Yhdistys
toimii poliittisesti sitoutumattomana Jupperin alueen
kiinteistöjen ja asuinhuoneistojen osakkeiden omistajien yhteistoimintajärjestönä edistäen Jupperin aluesuunnittelua, valvoen asukkaiden yleisiä etuja, edistäen alueen viihtyisyyttä, yhteistoimintaa sekä keräten ja
tallentaen aineistoa alueen historiasta.
Vuonna 2020 alkanut korona-pandemia ja sen aiheuttamat kokoontumis- ym. rajoitukset vaikuttivat yhdistyksen toimintaan vielä vuonna 2021. Tapahtumia ja
kerhojen kokoontumisia peruuntui, puolet johtokunnan
kokouksista pidettiin etäyhteyksin ja myös yhdistyksen
kevät-kokous jouduttiin järjestämään etäyhteyksin.
Yksi toimintavuoden keskeisimmistä asioista oli
yhdistyksen Palomäessä sijaitsevan kiinteistön myynti.
Puheenjohtaja Sirpa Hertell ja varapuheenjohtaja Pekka Perttula allekirjoittivat kauppakirjan yhdistyksen ylimääräisen jäsenkokouksen marraskuussa 2020 antamin valtuuksin 18.2.2021 ja kiinteistö siirtyi Housepoint
Oy:n omistukseen.
Vuoden aikana uudistettiin jäsenrekisteriä ja aloitettiin sääntöjen uudistaminen. Asukkaiden palveluiden ja alueen viihtyisyyden parantamiseksi kunnostettiin Jupperinrantaa ja aloitettiin ulkokuntosalin
toteuttaminen.
2. JÄSENET
Yhdistyksen jäsenmäärä oli vuoden 2021 lopussa oli
479, kun se vuonna 2020 oli 450.
3. JOHTOKUNTA JA TOIMIHENKILÖT
Jupperin Omakotiyhdistyksen johtokunta vuonna 2021
oli seuraava:
puheenjohtaja Sirpa Hertell, varapuheenjohtaja Pekka Perttula (2019-2021), sihteeri Eeva-Riitta Puomio
(2020-2022), Eero Elovaara (2021-2023), Jukka Koskimäki (2020-2022), Topi Rantalainen (2020-2021), Paula
Rantanen (2021-2023), Anu Savola (2021-2023), Reino
Tammela (2019-2021) ja Risto Tiilikainen (2020-2022).
Yhdistyksen taloudenhoitajana toimi Tapani Vuopala, toiminnantarkastajana Timo Kallioniemi ja varatoiminnantarkastajana Jouni Holopainen. JOY-lehden
päätoimittaja oli Sirpa Hertell, toimitussihteeri Jasmine Westerlund ja taittaja Elina Airaksinen. Kotisivujen päätoimittaja oli Pekka Puomio ja yhdistyksen facebook-sivun ylläpitäjä Saila Salonen. Tammenterhon
kiinteistövastaavana toimi Kai Haapamäki. Jäsenrekis-

JOY 2/2022

terinhoitaja oli Eero Elovaara ja ICT-vastaava Topi Rantalainen.
Johtokunta kokoontui vuoden aikana 11 kertaa ja
johtokunnan jäsenet osallistuivat kokouksiin seuraavasti:
Puheenjohtaja		
Sirpa Hertell		
Varapuheenjohtaja
Pekka Perttula		
Sihteeri 		
Eeva-Riitta Puomio
Muut jäsenet		
Eero Elovaara		
			Jukka Koskimäki
			
Topi Rantalainen
			
Paula Rantanen		
			
Anu Savola		
			
Reino Tammela		
			
Risto Tiilikainen		

11
11
9
11
10
10
10
6
9
11

Taloudenhoitaja Tapani Vuopala osallistui johtokunnan
kokouksiin 7 kertaa.
4. TOIMINNAN KEHITTÄMINEN
Yhdistyksen jäsenrekisteri tarkistettiin. Jäsenille lähetettiin henkilötietojen korjauspyyntö ja rekisteri siirrettiin Yhdistysavain-järjestelmään.
Sääntöjen ajantasaistamisesta valmisteltiin ja asian ensimmäinen käsittely oli syyskokouksessa 2021.
Valmistelusta vastasi Eero Elovaara.
Johtokunnan ja toimikuntien yhteinen strategiapäivä pidettiin Hämeenkylän kartanossa. Tilaisuudessa
keskusteltiin mm. sääntöuudistuksesta ja sijoitussuunnitelmasta.
5. TOIMIKUNNAT JA KERHOT
Vuoden 2020 johtokunta asetti sääntöjen mukaisesti
viimeisessä kokouksessaan v. 2020 taloustoimikunnan
vuodelle 2021.
Taloustoimikunta 2021:
Kokoonkutsuja Tapani Vuopala (2020-2021), Pekka
Erkkilä (2021-2022), Sirpa Hertell (2021), Anu Savola
(2021-2022), Reino Tammela (2020-2021), Juha Vepsäläinen (2020-2021.
Vuoden 2021 johtokunta asetti vuoden 2021 alussa muut toimikunnat, kerhot ja niiden kokoonkutsujat.
Lehtitoimikunta 2021:
kokoonkutsuja ja päätoimittaja Sirpa Hertell, toimitussihteeri Jasmine Wes-terlund, taittaja Elina Airaksinen,
Lea Ala-Peijari, Kai Haapamäki, Anneli Liimatainen,
Pekka Puomio, Matti Riitoja.
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Tapahtumatoimikunta 2021:
kokoonkutsujaa ei nimetty, Lea Ala-Peijari, Asko Forsberg, Kiira Forsberg, Juha Kallanranta, Ritva Kallanranta, Tapani Mäkelä, Tuula Mäkelä, Hannu Salonen, Saila Salonen, Risto Tiilikainen, Anne-Mari Vepsäläinen,
Juha Vepsäläinen, Anni Vesala, Erkki Vesala, Leena Virtanen, Martti Virtanen.
Kaava- ja ympäristötoimikunta 2021:
kokoonkutsuja Pekka Perttula, Sirpa Hertell, Jukka Koskimäki, Eeva-Riitta Puomio, Paula Rantanen, Anu Savola ja Risto Tiilikainen.
Palomäki toimikunta 2021:
kokoonkutsuja Pekka Perttula, Jukka Koskimäki, Anu
Savola, Reino Tammela.
Jumppa		
Seniorikerho		
Sukututkimuskerho

yhteyshenkilö Teija Kuusijärvi
yhteyshenkilö Anja Tarvas
yhteyshenkilö Anja Tarvas

Toimikunnat ja kerhot ovat kokoontuneet korona-pandemian asettamissa rajoissa.
6. TOIMITILA
Yhdistyksen toimitila, Tammenterho, sijaitsee osoitteessa Tammipääntie 33. Se on vuokrattu Espoon kaupungilta. Rakennuksessa on kokoushuone, toimistohuone, keittiö ja kellarissa wc-tilat sekä varastotilaa.
Rakennus on yhdistyksen omassa kokouskäytössä.
Vuonna 2021 toimitila oli vähäisellä käytöllä koronarajoitusten takia. Rakennusta kunnostettiin hankkimalla
ilmalämpöpumppu.
Selvitettiin vaihtoehtoisia toimitiloja alueella.
7. YHDISTYKSEN KOKOUKSET
Sääntömääräinen kevätkokous pidettiin koronarajoitusten takia etäyhteyksin 27.5.2021. Kokoukseen osallistui 23 henkilöä, joista 21 oli äänivaltaisia jäseniä. Kokouksen puheenjohtajana toimi Jarmo Nieminen ja
sihteerinä Eeva-Riitta Puomio. Kokouksessa hyväksyttiin vuoden 2020 toimintakertomus ja tilinpäätös sekä
myönnettiin tili- ja vastuuvapaus johtokunnan jäsenille.
Kokouksessa esiteltiin johtokunnan esitys ulkokuntosalin rakentamiseksi rantapuistoon kumppanuusmallilla Espoon kaupungin kanssa. Johtokunta sai valtuudet
jatkaa suunnittelua ja tuoda asia ratkaistavaksi yhdistyksen syyskokoukseen 2021. Kokouksen pöytäkirja on
julkaistu JOY-lehdessä 3/2021.
Sääntömääräinen syyskokous pidettiin 23.11.2021.

Laaksolahtitalolla. Syyskokouksen puheenjohtajana toimi Jouni Holopainen ja sihteerinä Eeva-Riitta Puomio.
Kokoukseen osallistui 25 – 32 äänioikeutettua jäsentä.
Kokouksessa hyväksyttiin toiminta- ja taloussuunnitelma vuodelle 2022. Suunnitelmaan sisältynyttä ulkokuntosalin rakentamista kannatettiin yksimielisesti edellytyksellä, että kaupunki sitoutuu ylläpitämään aluetta
ja laitteita. Hankkeelle päätettiin halkea Etelä-Suomen
aluehallintoviraston liikuntapaikkojen perustamishankkeiden investointiavustusta. Toimintasuunnitelmaan lisättiin yhdistyksen osallistuminen Jupperin koulun
suunnitteluun siten, että rakennukseen saataisiin tilat
myös alueen yhdistyksille ja asukkaille.
Kokouksessa käsiteltiin johtokunnan valmistelema sääntömuutosesitys, josta käytiin vilkasta keskustelua. Säännöt tuodaan voimassa olevien sääntöjen mukaisesti toiseen käsittelyyn hyväksyttäväksi v. 2022.
Yhdistyksen puheenjohtajaksi vuodelle 2021 valittiin yksimielisesti Sirpa Hertell. Täytettiin erovuoroisten jäsenten (Pekka Perttula, Topi Rantalainen, Reino
Tammela) paikat vuosille 2022-2024 ja johtokunnan
jäsenyydestä luopuvan Anu Savolan paikka vuosille
2022-2023. Valituksi kaudelle 2022-2024 tulivat Jouni
Holopainen, Mikko Mäkeläinen ja Reino Tammela. Kaudelle 2022-2023 valittiin Topi Rantalainen. Toiminnantarkastajaksi vuodelle 2021 valittiin Timo Kallioniemi ja
varatoiminnantarkastajaksi Markku Rantalainen. Kokouksen pöytäkirja on julkaistu JOY-lehdessä 1/2022.
8. JÄSENYYDET YHTEISÖISSÄ
Vuonna 2021 Jupperin Omakotiyhdistys on toiminut
seuraavissa yhteisöissä:
Espoon Kaupunginosayhdistysten Liitto (EKYL)
EKYL:n syyskokouksessa v. 2019 Eeva-Riitta Puomio valittiin EKYL:in hallituksen varsinai-seksi jäseneksi (Jupperin Omakotiyhdistys ry.) kaudelle 2020-2021.
Pro Espoonjoki yhdistys ry.
Paula Rantanen toimii hallituksen varajäsenenä.
Laaksolahden kirjaston ystävät ry.
Jupperin Omakotiyhdistys on Laaksolahden kirjaston
ystävät ry:n kannatusjäsen.
Suomen Kotiseutuliitto ry.
Jupperin Omakotiyhdistys ry. on Suomen Kotiseutuliitto ry:n jäsenyhdistys.
Suomen Sukututkimusseura
Jupperin Omakotiyhdistys ry. on Suomen Sukututkimusseuran jäsen.
9. ASUKASTAPAHTUMAT
Koronarajoitusten takia pääosa suunnitelluista tapahtumista ja matkoista jouduttiin perumaan.
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TOIMINTAKERTOMUS 2021
Kävelykierros Soltorpin luonnonsuojelualueella
kesäkuussa saatiin kuitenkin järjestettyä. Oppaana toimi Matti Riitoja.
Jupperin jouluvalot sytytettiin 28.11. Tammenterhon pihalla. Tilaisuuteen osallistui ennätysmäärä väkeä. Joulupukki pääsi jakamaan 57 pakettia pienimmille osallistujille.
10. HARRASTUS- JA KERHOTOIMINTA
Harrastus- ja kerhotoimintaa jatkettiin koronarajoitusten ehdoilla. Osa suunnitelluista kokoontumisista jouduttiin perumaan.
Jumppa
Katri Suhonen ohjasi kevätkaudella pilatesta torstaisin
klo 20.30-21.30. Lähderannan koululla. Syksyllä pilates
jatkui Jupperin koululla klo 19.30-20.30
Lentopallo
Lentopalloa pelattiin Lähderannan koululla tiistaisin
klo 19.30-21 yhdessä Laaksolahden Huvilayhdistyksen
kanssa.
Seniorikerho
Seniorikerho kokoontui Tammenterhossa Anja Tarvaksen johdolla kuukauden kolmantena torstaina kello
13.00-15.00.
Sukututkimuskerho
Sukututkimuskerho kokoontui Tammenterhossa Anja
Tarvaksen johdolla parillisten viikkojen keskiviikkoina
kello 18.00.
11. TIEDOTUS- JA JULKAISUTOIMINTA
Yhdistyksen jäsenlehti JOY
Vuosi 2021 oli Jupperin Omakotiyhdistyksen jäsenlehden JOY 44. vuosikerta. Jäsenlehti ilmestyi vuoden aikana neljä kertaa. Se jaettiin peittojakeluna yhdistyksen
toimialueelle Jupperissa ja postitettiin yhteistyökumppaneille. Lehden painoi PunaMusta Oy ja painosmäärä
oli 1000 kappaletta. Lehti julkaistiin myös yhdistyksen
kotisivuilla www.jupperi.fi. Lehden kokoamisesta vastasi lehtitoimikunta.
Kotisivut ja facebook-sivut
Omakotiyhdistys ylläpiti kotisivuja osoitteessa www.
jupperi.fi.
Facebook-sivujen tykkäysten ja seuraajien määrä
on kasvanut tasaisesti. Vuoden 2021 lopussa sivuilla
oli 716 tykkääjää ja 803 seuraajaa. Julkaisuja oli kaikkiaan 124 kpl.
Ilmoitustaulut
Yhdistyksellä on käytössään viisi ilmoitustaulua, jotka
sijaitsevat Tammenterhon pihassa (Tammipääntie 33),
Rantaniityllä, Jupperinmetsän ja Riihiniityntien risteyk-
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sessä, Riihiniityntien ja Palomäenportin risteyksessä ja
Laaksolahtitalon vieressä.
12. ALUEIDEN HOITO
Yhdistys huolehtii Tammenterhon lähialueen ja Jupperinrannan ylläpidosta ja siisteydestä ja pyrkii vaikuttamaan muiden alueiden ylläpitoon neuvottelemalla kaupungin kanssa. Rantatoimikunta on huolehtinut laiturin
korjaamisesta ja asentamisesta kesäkäyttöön keväällä
ja laskemisesta talviasentoon syksyllä. Keväällä hankittiin uudet kiviportaat Jupperinrantaan. Uimakaudeksi
vuokrattiin bajamaja uimareiden käyttöön ja tehtiin sopimus viikottaisesta jätehuollosta.
Rantapuiston ulkokuntosalihanke eteni toteutusvaiheeseen vuoden loppuun mennessä. Espoon kaupungin kanssa tehtiin sopimukset ylläpidosta ja sijoituspaikasta sekä haettiin Etelä-Suomen AVI:n avustusta
hankkeen toteutukseen.
Leikkipuiston kunnostuksesta käytiin alustavia
keskusteluita kaupungin kanssa.
Avantosaukot ry:lle järjestettiin uudet uimatikkaat.
13. YMPÄRISTÖASIAT
Yhdistys osallistui Laaksolahden huvilayhdistyksen
koolle kutsumaan Pitkäjärvihankkeeseen. Pekka Perttula osallistui hankkeen kokouksiin. Hankkeen tavoitteena on Pitkäjärven tilan parantaminen. Päätettiin tarjota
talkooapua ja asiantuntemusta hankkeelle.
Pähkinärinneseuran kanssa keskusteltiin viheryhteyksien säilyttämisestä Vantaan ja Espoon rajalla Linnaisissa ja tuettiin seuran pyrkimyksiä.
14. KANNANOTOT JA YHTEYDET
Otettiin kantaa kaupungin valmistelemaan Itä-Espoon
luonnon- ja maisemanhoitosuunnitelmaan 2021-2031.
Korostettiin lähimetsien merkitystä ja säilyttämistä osana asuinympärtistöä.
Lähetettiin kaupungille kirje Peltotien hulevesiongelmasta ja edellytettiin ongelman korjaamista ja hulevesiviemäröinnin edistämistä.
Kirjelmöitiin Jupperin koulun uudisrakennuksen
säilymisestä kaupungin investointiohjelmassa yhdessä
muiden alueen toimijoiden kanssa.
15. TALOUS

toiminnan kuluista merkittävimpiä yksittäisiä eriä ovat
Jupperinrannan portaiden uusimisesta aiheutuneet kulut sekä Tammenterhon ilmalämpöpumpun hankinnasta aihetuneet kulut.
Sijoitustoiminnan tuotot muodostuvat saaduista
osinkotuotoista ja Palomäen kiinteistön luovutuksesta saadusta luovutustuotosta. Yhteensä sijoitustoiminnan tuotot olivat 876.354,17 euroa (19.584,70). Varainhankinnan tuotot 845,00 euroa (485,00) sisältää uusien

jäsenien liittymismaksut. Yhdistys ei toistaiseksi ole
perinyt vuotuista jäsenmaksua eikä yhdistys saa toimintaansa varten avustuksia.
Tilikauden tulos osoittaa ylijäämää 841.141,09
euroa (alijäämä 2.699,89).
12.4.2022
Johtokunta

Jupperin Omakotiyhdistyksen
toiminta-alue
V

iime syksynä yhdistyksen uusiin
sääntöihin määriteltiin toiminta-alue
näin ”Yhdistyksen toiminta-alue on Espoon Laaksolahden kaupunginosassa sijaitseva entinen Jupperin palsta-alue.”
Sääntöihin tarvitaan sanallinen muotoilu,
koska PRH ei hyväksy kuvia tai karttoja
osaksi sääntöjä. Em. määrittely on muuten sama kuin vuoden 1955 alkuperäisissä säännöissä.
Samalla todettiin, että tuo määrittely on kuitenkin syytä havainnollistaa
erikseen julkaistavalla kartalla, jotta jäsenet ja muut asianosaiset sen selkeästi
ja yhteneväisesti ymmärtäisivät.
Tässä on alueemme kuvattu Espoon karttapalvelun avulla. Itärajahan on
selkeä, samoin kunnanraja Vantaan kanssa ja pohjoisessa tulee vastaan Pitkäjärvi.
Vaikeampi on länsiraja, se kulkee ”surffirannasta” ensin Louhostietä pitkin ja
sitten Veininkatua Laaksolahdentie 41:n
kaupan ja Jupperin koulun vieritse. Raja
kääntyy sitten etelärajaksi Luuvanmäen
yläpuolelta Vantaata kohti.
TEKSTI: EERO ELOVAARA

Yhdistys rahoittaa toimintansa sijoitustoiminnan tuotoilla sekä liittymis- ja osallistumismaksuilla. Tilikaudella 2021 varsinaisen toiminnan kulujäämä oli 36.058,08
euroa (22.769,59). Varsinaisen toiminnan tuotot 759,20
euroa (1.309,00) muodostuvat asukastapahtumien yhteydessä perityistä osallistumismaksuista sekä muista
vähäisistä tuotoista. Tuottojen vähennys edellisvuoteen
verrattuna johtuu COVID-19 pandemiasta. Varsinaisen

18

19

JOY 2/2022

TILINPÄÄTÖS 2021

Jupperin Omakotiyhdistys ry
Tuloslaskelma
Varsinainen toiminta
Tuotot
Osallistumismaksut
Kulut
Henkilöstökulut
Poistot
Muut kulut
Asukastoiminta ja juhlat
Lehti ja tiedottaminen
Kotiseutupäivät
Vuokrat
Tammenterhon ja uimarannan kulut
Vakuutukset
Jäsenmaksut
Muut toimintakulut
Kiinteistövero
Muut kulut yhteensä
Kulujäämä
Varainhankinta
Tuotot
Jäsenmaksutuotot
Tuottojäämä
Sijoitus- ja rahoitustoiminta
Tuotot
Tuotot osakkeista ja osuuksista
Tuotot kiinteistön myynnistä

Sivu 1
1.1.-31.12.2021

1.1.-31.12.2020

759,20

1 309,00

3 570,00
69,29

3 231,75
92,39

4 606,76
4 275,59
0,00
312,00
21 783,06
801,30
254,00
828,09
317,19
33 177,99

4 576,91
3 924,95
0,00
311,40
1 327,50
604,59
164,00
372,03
9 473,07
20 754,45

-36 058,08

-22 769,59

845,00
845,00

485,00
485,00

29 170,17
848 424,00

20 824,70
0,00

Kulut
Sijoituspalveluneuvonta
Sijoitus- ja rahoitustoiminta tuottojäämä

1 240,00
876 354,17

1 240,00
19 584,70

Tilikauden yli-/alijäämä

841 141,09

-2 699,89
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Jupperin Omakotiyhdistys ry
Tase

Sivu 2
31.12.2021

31.12.2020

935,00
207,88
1 142,88

935,00
277,17
1 212,17

Sijoitukset
Muut osakkeet ja osuudet

163 963,07

163 863,07

VAIHTUVAT VASTAAVAT
Lyhytaikainen
Saamiset
Muut saamiset
Rahat ja pankkisaamiset

200 000,00
653 970,41

0,00
12 817,65

1 019 076,36

177 892,89

31.12.2021

31.12.2020

207 712,09
-31 634,19
841 141,09
1 017 218,99

207 712,09
-28 934,30
-2 699,89
176 077,90

1 857,37

1 814,99

1 019 076,36

177 892,89

Vastaavaa
PYSYVÄT VASTAAVAT
Aineelliset hyödykkeet
Maa-alueet
Koneet ja kalusto

Vastaavaa

Tase
Vastattavaa
OMA PÄÄOMA
Tukirahasto
Edellisten tilikausien alijäämä
Tilikauden ylijäämä
VIERAS PÄÄOMA
Muut velat
Vastattavaa
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LYHYESTI

JOY:N YHTEYSTIETOJA

Sääntömuutoksesta
V

iime syyskokouksessa hyväksytyt säännöt lähetettiin Patentti- ja rekisterihallitukseen ennakkotarkastettavaksi ennen sääntöjen toista käsittelyä. PRH:lta
saatiin kaksi teknisluonteista kommenttia pykälään 5
koskien jäsenen omaehtoista eroamista ja eroamisen
ajankohtaa. Eroilmoitusta ei voi tehdä sihteerille ja siihen on liitettävä kohtuullinen, korkeintaan yhden vuoden kirjaamisaika, joten maininta sihteeristä poistetiin
ja kirjaamisajaksi määriteltiin kolme kuukautta. PRH:ltä
tuli 16.4. ilmoitus sääntöjen rekisteriin kirjaamiskelpoisuudesta. Koska muutokset ovat teknisluonteisia, tuodaan säännöt nyt toiseen käsittelyyn, jonka jälkeen ne
voidaan rekisteröidä ja ottaa käyttöön.

Toimikunnat ja kerhot 2022
PRH:n ilmoituksen mukaan yhdistys voi tehdä ennakkotarkastukseen perustuvan sähköisen sääntömuutosilmoituksen sähköisessä asioinnissa. Tämä päätös
on voimassa kaksi vuotta sen antamisesta lukien.
PRH on ennakkotarkastanut säännöt. Niiden merkitsemiselle yhdistysrekisteriin ei ole estettä.

TEKSTI: EERO ELOVAARA

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

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

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
Kuva: Ensimmäisiä leskenlehtiä sai odottaa, Elina Airaksinen
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Kokoonkutsuja:
Mikko Mäkeläinen, mikko.makelainen.fi(at)gmail.com

Kuva: Sepelkyyhky Rantaniityllä, Elina Airaksinen
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TAPAHTUMIA

KUTSU

Jupperin Omakotiyhdistys ry:n sääntömääräiseen kevätkokoukseen
keskiviikkona 18.5.2022 klo 18.00 Laaksolahtitalolle, Ylänkötie 16. Espoo.
Kokouksessa on kahvitarjoilu, tervetuloa!
Esityslista:
1.
Kokouksen avaaminen
2.
Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjan tarkastajaa
sekä muut mahdolliset kokouksen toimihenkilöt
3.
Todetaan kokouksen osanottajat ja heidän äänivaltaisuutensa
4.
Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
5.
Esitetään hyväksyttäväksi johtokunnan laatima edellisen toimivuoden
toimintakertomus
6.
Esitetään edellisen toimivuoden tilikertomus ja tilintarkastajain lausunto
7.
Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä
8.
Päätetään yhdistyksen sääntöjen muuttamisesta (toinen käsittely)
9.
Päätetään jäsenyyksien päivityksestä uusien sääntöjen mukaisiksi
10.
Kokouksen päättäminen
Yhdistyksen säännöt ovat luettavissa yhdistyksen kotisivulla:
www.jupperi.fi/Yhdistys/saannot-2.htm

KEVÄTTALKOOT to 19.5. alkaen klo 17.00
Kokoontuminen ja tehtävien jako Tammenterhon pihalla (Tammipääntie 33),
mistä saa myös jätesäkkejä kerättäville roskille.
Ottakaa omat työhanskat ja mahd. harava ja kottikärryt mukaan.
Tarkoitus on siivota Tammenterho piha-alueineen, uimaranta ja puistoalueet.
Toivottavaa on, että kaikki jupperilaiset mahdollisuuksiensa mukaan
siivoaisivat myös oman tontin ja tien väliset pientareet.
Talkoissa jätesäkkeihin kerätyt roskat voi tuoda Tammenterhon pihaan.
HUOM! Jätelava ei ole paikalla.
Talkoiden jälkeen n. klo 19 alk. grillimakkaraa, limua ym. osallistujille
Tammenterholla.

NYT JOUKOLLA SIISTIMÄÄN YHTEISTÄ KOTIKYLÄÄMME!

www.jupperi.fi

Facebook: Jupperin Omakotiyhdistys ry

