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Jäsenlehtemme tämä numero on juhlanumero.
Itsenäinen jäsenlehtemme on nyt ilmestynyt
yhtäjaksoisesti 25 vuotta. Nykyinen lehden
linja ja sisältö ovat pitkäaikaisen päätoimitta-
jamme luomaa. Lehden tason pitäminen tällä
totutulla tasolla on varmasti ollut jokaisen
numeron osalta iso työ. Tästä suuret kiitokset
Sainille. Lehden tason säilyttäminen ja pitämi-
nen jatkuvasti ajan hengen mukaisena tulee
olemaan seuraavalle toimitukselle iso haaste.
Siitä kuulemme varmasti lisää seuraavassa
numerossa.

Alueemme kaava- ja tiekysymykset etenevät
kaupungin käsittelyssä, joskin useiden mielestä
liian hitaasti. Palomäen kaavahan on nyt ollut
kaupunkisuunnittelulautakunnan käsittelyssä.
Esilläolovaiheessa yhdistys kiinnitti huomiota
vielä melukysymysten hoitamiseen. Sen jälkeen
Riihiniityntielle on asennettu koekohteena ns.
hiljainen päällyste. Kokeen tuloksista saamme
kuulla varmaan myöhemmin. Huomautuksem-
me vastineessa kaupunki ilmoitti, että vaikka
meluaidat on piirretty selvästi tontin puolelle,
niin se on vain piirustustekninen asia. Aidat
voidaan toteuttaa vain tontin rajalle. Vastauk-
sessa korostettiin myös meluaidan yhtenäistä
suunnittelua ja toteutusta, mutta ilmeisesti
kaavoittajan asia ei ole määritellä totetusta tai
maksajan valintaa. Tulevaisuus näyttää miten
ja missä aikataulussa meluaita mahdollisesti
toteutuu.

Riihiniityntien turvallisuuden parantaminen
on ollut pitkään alueen asukkaiden tavoitteena.
Asiasta on jälleen keskusteltu kaupungin
edustajien kanssa. Mitään kovin konkreettista
muutosta ei kuitenkaan ole ihan lähitulevaisuu-
dessa tiedossa. Riihiniityntien ja Pitkäjärventien
kiertoliittymä on ohjelmassa joskus parin
vuoden kuluttua ja samoihin aikoihin joitakin
pienempiä muutoksia alueella. Niiden
paremmasta kohdistamisesta lienee syytä pitää
keskustelua yllä. Tammipääntien Jupperin
aukion ja rannan välinen osa kunnostettaneen
ensi vuoden aikana, jolloin sinnekin saadaan
erillinen jalkakäytävä. Kaupungin suunnittelijat
esittelivät suunnitelmia asukkaille muutama
viikko sitten. Tilaisuudessa esitettiin joitakin
parannusehdotuksia, jotka luvattiin ottaa

huomioon. Suunnitelmat asetetaan ilmeisesti
lähitulevaisuudessa virallisesti nähtäville, jolloin
hanke voitaisiin toteuttaa ensi vuoden aikana.
Lopullisesti se ratkennee budjettikäsittelyssä.

Syksyn päätapahtuma Römppäjäiset pidettiin
perinteiden mukaisena. Osallistujia oli ehkä
hieman edellisiä kertoja enemmän. Teemana
oli mm. Pitkäjärvi. Syksyn juhlan nimi on van-
ha perinne. Joillakin itäisen Suomen alueilla
sana on yleinen ja tarkoittaa sadonkorjuu-
tilaisuutta. Espoo on nuori kaupunki ja useim-
pien espoolaisten juuret ovat eri puolilla Suo-
mea ja muuttajien mukana tulee tietenkin
myös ko. alueiden perinteitä. Nimi on kuiten-
kin aiheuttanut keskustelua ja mielipiteet siitä
ovat tervetulleita.

Alueen ilkivallasta on tämän vuoden aikana
keskusteltu tämänkin lehden sivuilla usein.
Vaikka se tärkeä asia onkin, niin alueemme
on kuitenkin siinä suhteessa vielä paremmasta
päästä Espoossa. Asian käsittelyssä on tapah-
tunut joitakin ylilyöntejä, mutta pyrimme otta-
maan opiksi.

Yhdistyksen syyskokous on 20.11. Sen yksi
merkittävä aihe on ensi vuoden toiminta-
suunnitelman hyväksyminen. Johtokunnan
esitys on toisaalla tässä lehdessä. Se on
kuitenkin vain ehdotus, jonka pohjalta kokous
tulee tekemään päätöksen. Toivonkin kokouk-
seen runsasta osanottoa ja keskustelua ensi
vuoden toiminnasta. Toivottavasti saamme
mukaan myös uusia, tuoreita ajatuksia.

TAPIO ALA-PEIJARI
tapio.ala-peijari@kolumbus.fi
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sivu 6 Entinen päätoimittaja muistelee

“Perjantaina 11 lokakuuta 2002”
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vuodelle 2003
sivut 10-11 Laaksolahden seurakuntatalo
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JÄSENLEHTI 4/1986

AIHEET:
- Päätoimittajan palsta: Lapsena joulu oli suuri juhla.

Äiti leipoi ja laittoi ruokaa. Muuta joulunviettoon
liittyvää.

- Puheenjohtajan palsta: Kiitokset kuluneesta 
vuodesta. Syyskokous pidetty. Henkilöjoukkuetta
pitäisi laajentaa. Osallistumista tarvitaan. Tiedustelu
toimintahalukkuudesta lehdessä, Pekka Perttula.

Kansikuva:
- Koristeltu joulukuusi yms, Minttu 13 v.

Järjestö- ja naapuriyhdistystoiminta:
- Eila Räisänen jatkaa EOK:n puheenjohtajana,

Toimitus.

Kokoukset ja yhdistystoiminta:
- Syyskokous: Kokousselostus. Kaipion metsän 

suunnittelu ja lainauskalusto puhuttivat, Toimitus.

Päätoimittaja Juhani Tarvas

Asukastoiminta:
- Uusi palvelumuoto: YTV kerää paristoja ja lääkkeitä,

Toimitus.
- Tiedustelu halukkuudesta toimia okyn eri aloilla

mukana.

Kunnallistekniikka yms.
- Hiekkaa tielle: Tammipääntien liukkaudesta ja

vaarallisuudesta, kun siinä liikennöi bussikin, JT.

Ilmoitukset:
- Infrapuna tilanvalvontalaite, Video Hassinen.

Muut aiheet:
- Luonnonlyriikkaa: Selostus Anneli Hahtolan

taiteesta, Juhani Tarvas.

sivu 15 Olisipa silloin ollut tietokone!
sivut 16-25 Jäsenlehden 10 vuotta

1993-2002
sivut 26-27 Laaksolahden Martat Ry

35 vuotta
sivu 27 Hymyä huuleen
sivut 28-30 Meitä on moneksi
sivu 31 Jupperilaista historiaa

50 vuoden takaa
sivut 32-33 Kirjasto keskellä kylää
sivu 34 Johannesburgista Jupperiin
sivu 35 Terveisiä Espoosta!
sivu 36 Syysmietteitä
sivu 37 Oloa ja eloa Jupperin koulussa

syksyllä 2002
sivu 38 JOY-jäsenlehden ilmoitusmaksut

Jupperilainen - liity Jupperin
Omakotiyhdistykseen

MIETELAUSE: Minun ei pidä palvella
kaukaisia lähimmäisiäni
lähimpien kustannuksella.
- Mahatma Gandhi



Pitkä, kuuma kesä vaihtui ilman syksyä talveksi,
pakkasineen ja lumineen. Suomalaistenkin jo
melko tottuneesti puhumaa "small talkia" on
poikkeuksellinen sää mukavasti piristänyt.
Kaikkien tapaamiensa niin tuttujen kuin tunte-
mattomien kanssa on ollut kiva ihmetellä, miten
syksy jäi väliin ja siirryttiin suoraan helteestä
pakkasiin. Kun sitten pitkän pakkaskauden
jälkeen näytti talvi väistyvän, ilmat lämpenivät
ja aurinko alkoi paistaa lumet sulattaen tuntui,
että kevät koittaa ja talvesta selvittiin. Turha
toivo.

h

Sää tuntuu olevan kuitenkin niitä pienimpiä
huolenaiheita tässä muuttuvassa maailmassa.
Me jupperilaiset asumme niin lähellä Vantaan
Myyrmannia, että 11. lokakuuta on liipaissut
todella likeltä. Kaikesta pahasta, mitä tässä
kiihkeässä nykymaailman tahdissa tapahtuu,
pahimmin aina koskettaa lähimpänä omaa
elämänpiiriä tapahtuva. Ennen kaikkea tällaiset
tragediat osoittavat selkeästi, miten haavoittu-
vainen ihminen on kaikista teknillisistä turva-
järjestelmien kehittelyistä huolimatta - tai ehkä
juuri niiden vuoksi.

h

Kun ajattelee sitä valtavaa tiedonvälityksen tulvaa,
mikä tekniikan superkehityksestä on seurannut,
ihmisen mahdollisuudet olla ja elää arvomaail-
mansa mukaista elämää, ovat sangen rajalliset.
Tuntuu myös, että suorastaan revitään irti viimei-
setkin perinteiset arvot ja uskomukset. Näin vart-
tuneessa iässä, jolloin tulevaisuus on takanapäin,
huolta jälkipolvien tulevaisuudesta ei voi olla
tuntematta. Kuulin tänä aamuna, että uusimmas-
sa tutkimuksessa ihmisten arvomaailmasta mm.
perinnearvot ovat erittäin heikoilla, häntäpäässä.

Niin ikään ihmisten arvojärjestyksiä pohtiessa
muistuu mieleen 1960-luku, jolloin haluttiin
vapauttaa kaikki: naiset työelämään, vanhemmat
omiin harrastuksiinsa, lapset kasvatuksesta, seksi
moraalista, yhteiskunta perinteistä jne. Myös
vastuu piti vapauttaa, ja tapahtui ns.
sosiaalistaminen eli yhteiskunnallistaminen. Nyt
2002-luvulla näin ainakin näyttää tapahtuneen:
vapaus on voittanut, miten on käynyt vastuun?
Onko silloin kaikki hyvin, kun ”pullat ovat
uunissa, mutta eivät pala eivätkä paistu”.

h

Maailmanlaajuinen, globaali ajattelutapa on
nykyään valttia. Lokaali, paikallinen ajattelu
vaikuttaa helposti jarruttamiselta ja paikallinen
periaatteellisuus kotiseututyössä saattaa tuntua
nurkkapatriotismilta. Käsitykseni on, ettei
Jupperin Omakotiyhdistyksen kaltaista yhteisöä
kuitenkaan voi johtaa kuin liikeyritystä eikä sen
tiedonvälitystä pelkästään teknisesti sähköpostin
välityksellä. Siksi toivonkin nyt lopettaessani
jäsenlehtemme Joyn päätoimittajana, että lehti
jatkaisi ilmestymistään, vaikka tällä hetkellä ei
työni jatkajaa olekaan tiedossa. Yhdistyksellä on
pitkät perinteet tässäkin mielessä: 25 vuotta.

Kun aloitin, minua opastettiin lukijoiden
lukutottumuksista ja tiettyjen asioiden käsittelyn
välttämisestä. Myös poliittista spekulointia tuli
kaihtaa ja pysyttäytyä mahdollisimman
neutraalilla linjalla. Näin olen parhaan kykyni
mukaan yrittänyt, olenko onnistunut, sen ovat
ratkaisseet lukijat.

Jupperin Omakotiyhdistyksen toiminnalle ja
kaikille lukijoille hyvää jatkoa toivottaen,

SAINI LANU
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Entinen päätoimittaja  muistelee

Kello lähentelee neljää iltapäivällä. Lopetan
päivärutiinit päätteen ääressä ja lähden tavan-
omaiselle rundille koiran kanssa. Ensin Kaipion
metsään, sieltä Laaksolahden puolelle Nummitielle
ja Lehtitien poikki Pitkäjärvenrantaan. Ilma on
jo koleahko ja pilvinen enteillen jo lähestyvää
talventuloa. Järvi on tyyni ja hiljainen kuin
odottaen ensimmäisen jääkuoren muodostumista.
Oikaisen Rantatien kautta Tammipääntielle ja
sieltä yhdistyksen mökin vieritse takaisin metsään
ja rivakasti kotiin. On vielä ehdittävä pankki- ja
muillekin asioille Myyrmäkeen.

Pankkiasiat hoidettuani päätän poiketa Myyr-
mannin kauppakeskuksessa. Kiirettä ei ole joten
menen kirjakauppaan katselemaan mitä uutuuksia
on tarjolla. Paljon kiintoisia uutuuksia näyttää
olevan. Jään pitkäksi aikaa silmäilemään laaduk-
kaan näköisiä suomennettuja muinaisia kulttuureja
käsitteleviä kirjajärkäleitä eikä ollenkaan pahan
hintaisia. Kunhan olisi enemmän aikaa uppoutua
näihin niin en vähään aikaan muuta tekisikään.
Aika kuluu kirjakaupassa kuin siivillä ja huomaan
kellon lähestyvän kuutta ja päätän käväistä myös
yläkerran Anttilassa olisiko sopivaa CD/radio-
yhdistelmää, jota varsinaisesti olin tullut
katsomaan. Kulutan aikaa musiikkiosastolla ja
siirryn laitepuolelle. Valikoima on kuitenkin
mielestäni suppea enkä tee kauppoja. Kävelen
liikkeestä ulos tasanteelle ja kierreportaita alas.
Poistun Myyrmannista ennen puoli seitsämää ja
suuntaan toiseen kauppakeskukseen Tammistoon.
Teen kaupat siellä ja olen kotona kahdeksalta.

Istahdan lepuuttamaan itseäni reissun jälkeen.
TV on auki ja säpsähdän kun tulee ylimääräinen
uutislähetys, jossa ilmoitetaan räjähdyksestä
Myyrmannissa. Kuolleita on useita ja haavoittu-
neita monta kymmentä. Tulee outo tunne, lähtö
oli lähellä, mutta aika ei ollut vielä tullut.
Tällainen tapaus kaikessa mielettemyydessään
pysäyttää ajattelemaan kuinka vähästä on kiinni
meidän täällä olemisemme. Mitä liikkui nuoren
miehen mielessä vähää ennen pommin räjäytystä?
Halusiko hän ottaa mahdollisimman monta
mukaansa? Mikä oli tämän kaiken tarkoitus?
Emme koskaan saa varmaa vastausta näihin
kysymyksiin. Yksi asia on kuitenkin varmaa,

onnettomuus nosti valtavan yhteisöllisen surun
pintaan sekä myötätunnon uhrien omaisia
kohtaan. Seuraavana päivänä Myyrmäen kirkossa
järjestetyssä muisto- ja  hartaustilaisuudessa läsnä
oli väkevänä yhteenkuuluvaisuuden henki, tämä
koski meitä kaikkia lähiyhteisön jäseniä. Tällaisen
kauhistuttavan onnettomuuden kääntöpuoli on,
että joudumme pohtimaan omaa suhdettamme
kuolemaan, jonkun läheisemme äkilliseen mene-
tykseen, tapaammeko hänet vielä rajan toisella
puolella ikuisuudessa? Mestarimme Jeesus sanoi
aikoinaan: “Isäni kodissa on monta asuinsijaa”
puhuen apostoleille kuoleman ja ylösnousemuksen
jälkeisestä olotilasta. Mielestäni tähän on hyvä
luottaa.

Arvoisan tiedotuslehtemme aloituksesta on tullut
kuluneeksi 25-vuotta. Panen tyydytyksellä merkil-
le sen, että alkuvuosien vaikeuksien jälkeen
JOY:sta on muodostunut pysyvä ilmiö omakoti-
yhdistyksen toiminnassa. Parhaat kiitokset
kaikille tiedotustoiminnassa mukanaoleville ja
erityisesti asiaan omistautuneelle päätoimittajalle,
kuin myös jo lepovuoroon siirtyneille henkilöille.
Muistan elävästi silloin joskus 70-luvun lopussa
kun lehtitoiminta oli lasten kengissään, miten
vaikeata oli saada jutut sisään ajoissa ja lehti
painokuntoon (sekä painokone). Ajat muuttuvat,
mutta oleellista on hyvien asioiden jatkuvuus ja
siinä suhteessa meillä on onnistanut. Jupperin
Omakotiyhdistyksen hyvä taloudellinen asema
on taannut toimintaedellytykset myös tiedotus-
toiminnalle. Tärkeintä on kuitenkin asukas-
yhteisön vapaaehtoinen toiminta yhteiseksi
hyväksi. Näen asian niin, että olisi hyvä jos edes
jonkin aikaa jaksaisimme  työskennellä yhteisten
asioiden parissa niin sekin olisi jo hyvin. Onhan
Jupperista tullut eräs Espoon arvostetuimmista
omakotialueista ja erityisesti lapsiperheiden
kannalta.

Toivotan päätoimittajalle ja avustajille + JOY:lle
virkeyttä ja pitkää ikää!

Pertti Leinonen

Perjantaina 11 Lokakuuta 2002
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JUPPERIN OMAKOTIYHDISTYS RY KOKOUSKUTSU

Jupperin Omakotiyhdistys ry:n  sääntömääräinen syyskokous pidetään
keskiviikkona 20.11.2002 klo 19.00 alkaen TAMMENTERHOSSA, Tammipääntie 33.

Kokouksessa käsitellään sääntöjen 7 §:n määräämät asiat.

ESITYSLISTA

1. Kokouksen avaus

2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri,
kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja ääntenlaskijat

3. Todetaan kokouksen osanottajat ja heidän äänivaltaisuutensa

4. Todetaan kokouksen laillisuus

5. Esityslistan hyväksyminen

6. Käsitellään johtokunnan esitys seuraavan toimivuoden toimintasuunnitelmaksi

7. Käsitellään johtokunnan esitys seuraavan toimintavuoden talousarvioksi, 
määrätään yhdistykselle suoritettavien sääntöjen 4:ssä pykälässä mainittujen
liittymis- ja jäsenmaksujen suuruus ja päätetään johtokunnan jäsenille ja 
tilintarkastajille maksettavista palkkioista ja korvauksista

8. Valitaan johtokunnan puheenjohtaja seuraavaksi kalenterivuodeksi

9. Valitaan erovuoroisten (3 jäsentä) tilalle uudet johtokunnan jäsenet ja
täytetään mahdolliset muut vapaat johtokunnan paikat niiden jäljellä
oleviksi toimikausiksi

10. Valitaan yksi - kaksi tilintarkastajaa ja heille yksi - kaksi varatilintarkastajaa

11. Valitaan edustajat niihin kokouksiin, joihin yhdistyksellä on edustusoikeus.

12. Keskustellaan muista esille tulevista asioista

JOHTOKUNTA
Jupperin Omakotiyhdistys ry.
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Johtokunnan esitys

Toimintasuunnitelmaksi vuodelle 2003

1. Yleistä

Viime vuosina alueelle on tullut uusia asuntoja ja asukkaita. Heidät pyritään saamaan
yhdistyksen toimintaan mukaan mm. kehittämällä alueen yhteisiä tapahtumia osittain
vanhalta pohjalta ja osittain uudistaen toimintoja. Tällöin pyritään kehittämään  myös
edelleen yhteistoimintaa muiden lähialueen yhteisöjen kanssa ja selvittämään mm.
rakenteilla olevan seurakuntatalon (Juvelan) mahdollisuuksia.

Alueen asukkaiden viihtyvyys turvataan vaikuttamalla edelleen mm. alueen kaavoitukseen,
ympäristön rakentamiseen ja omaleimaisen luonnon säilyttämiseen asukkaiden haluamalla
tavalla jo edellisinä vuosina vakiintuneiden toimintatapojen keinoin. Tässä työssä
merkittävimmät keinot ovat yhteydenpito toisaalta asukkaisiin ja toisaalta päättäviin
viranomaisiin.

2. Tiedotustoiminta

Yhdistyksen jäsenlehti JOY toimii yhdistyksen tärkeimpänä tiedotuskanavana. Se ilmestyy
neljänä numerona ja jaetaan koko Jupperin alueelle peittojakeluna 800 kpl painoksena.
Lehden toimituskunnan uudistuessa sen linjaa tullaan kehittämään uusiin olosuhteisiin
sopivaksi.

Lehden ilmestymisen väliaikoina tarvittaessa ajankohtaista tiedotusta hoidetaan mm.
kotisivun kautta. Sen  ulkoasua tullaan kehittämään paremmin sopivaksi ajankohtaiseen
tiedottamiseen.

Tiedotuskanavina tullaan käyttämään myös yhdistyksen toimitilaa, jossa pidetään esillä
yhdistykselle tulevaa tiedotusmateriaalia sekä Tammenterhon pysäkillä olevaa yhdistyksen
ilmoitustaulua.

3. Ympäristön suunnittelu ja rakentaminen

Merkittävimmät aluettamme koskevat kohteet ovat Palomäen kaavan vahvistuminen.
Kehä II:n jatkon ympäristövaikutusten arvioinnin jälkeen tehtävät jatkosuunnittelut. Näiden
lisäksi alueella olevaa katuverkostoa tulisi kehittää edelleen paremmin asukkaita
palvelevaksi. Toimintalinjoina käytetään mm. seuraavia keinoja:

1. Kaupunginvaltuusto vahvistanee Palomäen kaavan.

2. KEHÄ II Turuntielle päättymisen liikennevaikutusten minimointi
- Riihiniityntien rakenteellisen nopeuden alentaminen
- Pitkäjärventien ja Riihiniityntien turvallisuuden parantaminen
- Yleensäkin läpikulkuliikenteen haittavaikutusten minimointi

3. KEHÄ II jatko Porin/Hämeenlinnan väylälle
- Pitkäjärventie ja Riihiniityntie ovat tilapäisesti KEHÄ II:n jatkeita
- Aktiivinen toiminta ympäristön yleisen mielipiteen saamiseksi

KEHÄ II:n jatkorakentamisen taakse.

4. Muu katuverkon turvallisuus ja viihtyisyys
- Katuverkko yhdistyksen alueella on lähes kokonaan rakentamaton
- Katujen sadevesiviemäröinti puuttuu. Suunnitelmallisuus!
- Vaikutetaan päättäjiin tavoitteena katuverkon ongelmakohtien poistaminen

5. Ympäristön yleisen viihtyvyyden edistäminen
- Liikennemeluun vaikuttaminen
- Liikenneväylien viihtyisyys ulkonäöllisesti (istutukset yms)
- Kaupungin viheralueohjelman seuranta
- Paperinkeräys ja muiden kierrätyspisteiden lisääminen

JUPPERIN OMAKOTIYHDISTYS RY
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4. Ympäristön hoito ja kehittäminen

Alueen ympäristökohteista tärkeimpänä huomion kohteena on Pitkäjärven tila ja sen
kehittyminen sekä järven virkistyskäyttömahdollisuuksien parantaminen. Toimintaa näiltä
osin kanavoidaan mm. Pro Espoonjoki ry:n ja Pitkäjärvitoimikunnan kautta. Tarvittaessa
järven tilan parantamista edellyttäviin tehtäviin osallistutaan myös suoraan.
Pyritään vaikuttamaan ympäristön hoitoon liittyviin tehtäviin yhteistyössä koulun kanssa.
Erityisiä kohteita tilanteiden mukaan ovat mm:

- Yleiset siivoustalkoot ja niiden yhteydessä jätteiden ja romun poiskuljetuksen 
organisointi

- Kehitetään yhteistyötä kaupungin puistoyksikön kanssa ja vaikutetaan alueen puistojen
rakentamis- ja kunnostustoimenpiteisiin.

- Harkinnan mukaan tuetaan mahdollisesti syntyviä muita alueellisia hankkeita

5. Perinteiden vaaliminen

Jatketaan alueen tietojen keräämistä ja taltiointia. Myös nykytila taltioidaan mm. valokuvin.
Jäsenlehti toimii myös alueemme perinteen ja historian tallentajana teettämällä ja
julkaisemalla aiheesta artikkeleita.

6. Virkistys- ja harrastustoiminta

Osallistutaan valtakunnallisille kotiseutupäiville sekä kotiseututoiminnan muihin tilaisuuksiin.

Kehitetään asukastapahtumien sisältöjä ja niiden toteutustapoja siten, että ne kiinnostaisivat
eri ikäisiä jupperilaisia.  Erityisesti nuorien mukaan saamiseksi tapahtumiin olisi kiinnitettävä
huomioita.  Jatketaan yhteistyötä naapuriyhdistysten ja muiden alueen toimijoiden kanssa.

Järjestetään seuraavaa toimintaa:
- helmikuussa järjestetään talvitapahtuma yhteistyössä Veinin ja Laaksolahden 
yhdistysten kanssa.

- maaliskuussa olosuhteiden salliessa tehdään "koko perheen ulkoilupäivä"
- osallistutaan Laaksolahden huvilayhdistyksen kanssa juhannusjuhlien järjestelyihin
- elokuussa perinteinen Espoon Lysteihin liittyvä kesätapahtuma
- lokakuussa perinteinen syystapahtuma
- varataan edelleen liikuntavuoro Jupperin koululta
- tuetaan kerhotoimintaa Tammenterhossa
- jaetaan kannustuspalkintoja johtokunnan päättämällä tavalla.

7. Yhdistyksen toimitila Tammenterho

Tammenterho on koko toiminnan keskuspaikka. Siellä järjestetään useimmat johtokunnan
ja toimikuntien kokoukset ja säilytetään yhdistyksen arkistoa ja toimistolaitteita. Siellä
pitävät kokouksiaan mm. useat kerhot ja Pro Espoonjoki yhdistys Pitkäjärvitoimikunta
yms. Tätä toimintaa edistetään edelleen.

Tammenterhon toimintaedellytykset säilytetään järjestämällä kunnostustalkoita pihan ja
rakennuksen ehostamiseksi.

Edistetään toimitilan käyttöä myös asukkaiden tapahtumiin ja harrastuksiin.

8. Hallinto

Yhdistyksen asioita hoitaa johtokunta apunaan taloustoimikunta ja muut johtokunnan
asettamat toimikunnat.

Yhdistyksen edustajat osallistuvat niihin keskusjärjestöjen kokouksiin, joihin yhdistys
kuuluu.

9. Avustukset

Kaupungilta haetaan yhdistysten käyttöön tarkoitettuja erilaisia avustusmäärärahoja
toiminnan tukemiseen.

JUPPERIN OMAKOTIYHDISTYS RY
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Tässä vaiheessa suunnittelutyötä talon luonnoskuva näyttää tältä.

Viisi vuotta sitten kirjoitin tähän
lehteen Laaksolahden seurakunta-
talon historiasta. Mainitsin siinä myös
jotain tulevaisuudesta: “Uudisraken-
nuksen rakentaminen on siirretty
yhtymän rakennussuunnitelmissa
vuoteen 2008.” Kuten tiedämme ei
vielä ole vuosi 2008 käsillä, mutta
siitä huolimatta uudisrakennus on jo
noussut täyteen korkeuteensa vanhan
seurakuntatalon viereen.

Vuonna 1998 Jupperin koulun rehtori Jouni
Holopainen kutsui koolle Laaksolahden alueella
toimivien yhdistysten puheenjohtajia ja alle-
kirjoittaneen seurakunnan edustajana keskuste-
lemaan yhteisöjensä tilatarpeista. Jupperin omakoti-
yhdistystä kokouksessa edusti silloinen puheen-
johtaja Mauri Alasaari.

Ensimmäisessä kokoontumisessaan ryhmä pohti
uudisrakennusta, joka em. tahojen yhteisistä
tarpeista nousten toteutettaisiin n.s. koulutontille
“Tammenterhon” viereen. Seuraavassa kokouk-
sessa kaupungin koulutoimen johtaja Atso Vilkkijärvi

kertoi, ettei ole tässä vaiheessa mitään mahdolli-
suuksia aloittaa rakennusprojektia koulutoimen
nimissä kyseiselle tontille. Kaupungin priorisointi-
listalla oli monta kiireellisempää kouluprojektia.
Tämän jälkeen katseet kiinnittyivät Laaksolahden
seurakuntatalon tilavaan tonttiin. Olisiko
mahdollista rakentaa sinne muitakin tahoja
palveleva, suurempi talo kuin mitä seurakunta itse
tarvitsee ja olisiko mahdollista aikaistaa sen
rakentamista.

Työryhmä jätti Kanta-Espoon seurakuntaneuvos-
tolle aloitteen JuVeLa (Jupperi-Veini-Laaksolahti)
talon rakentamisesta, josta vuokrattaisiin tilaa
kaupungille – lähinnä Jupperin koululle. Eräänä
ajatuksena oli myös se, että iltakäytön muodossa
koulu voisi antaa seurakunnalta vuokraamiaan
tiloja alueen yhdistysten käyttöön.

Aloite eteni seurakunnan päättävissä elimissä ja
pian aloitettiin tarveselvitysten teko. Kaupungin
puolelta toiseksi vuokralaiseksi ilmaantui sosiaali-
 ja terveystoimi, joka tarvitsi alueelta tiloja lasten
ja vanhusten osapäivähoitoon sekä kotihoidon
tukikohtaa. Jossain vaiheessa taloon ehdotettiin
myös kirjastoa, jolloin sen nykyiset tilat olisivat
vapautuneet koulun käyttöön.

 10.



MAANANTAI TIISTAI
KESKIVIIKKO PERJANTAI
TORSTAI LAUANTAI

Tarveselvitykset tehtiin ja selvitystyötä tehdessä
nousi esiin myös ajatus yhteiskäyttöisyydestä ja
yhteistyöstä. Yhteiskäyttöisyyden idea oli, että jos
koulu tarvitsee joitain tiloja päivällä, niin seurakunta
voi hyödyntää samoja tiloja iltakäytössään.
Toimintaideoita haettiin muun muassa Meri-Rastilan
korttelitalosta, jossa kaupungin useat hallintokunnat
ja Vuosaaren seurakunta toimivat hyvässä yhteis-
työssä ja toinen toistensa tiloja tarpeen mukaan
hyödyntäen.

Hankesuunnitelmassa koottiin yhteen eri tahojen
tilatarpeet ja ryhdyttiin muuttamaan niitä neliöiksi,
kuutioksi, markoiksi ynnä muiksi konkreettisiksi
mittayksiköiksi. Hankesuunnitelman pohjalta pääsi
sitten arkkitehti Jarmo Pulkkinen piirtämään
ääriviivoja toiveiden ympärille. Hankesuunnitel-
massa laskettiin paljon sen varaan, että kaupungin
toimialoilta vapautuu runsaasti tilaa iltakäyttöön
niin seurakunnalle kuin niille yhdistyksille, jotka
olivat mukana tekemässä alkuperäistä aloitetta.
Sittemmin koulutoimi on vetänyt pois mahdollisuu-
den käyttää luokkia illalla varhaisnuorten kerhoina
tai muinakaan kokoontumistiloina. Koulutoimen
hygieniasäädösten vuoksi myös talon uuden keittiön
yhteiskäyttö on ongelmallista.

Yhteiskäyttöisyyden poistuminen koulun hallintaan
tulevista tiloista on vähentänyt tilaa seurakunnan
omalta käytöltä niin paljon, että uudisrakennuksen
hyöty seurakunnalle näyttää jäävän vähäiseksi.
Toinen takaisku hankkeen aikana oli kahden eri
kustannuslaskelman välinen 40% suuruinen ero.
10 miljoonalla kasvanut kustannusarvio pakotti

etsimään säästö- ja karsimiskohteita talosta, jonka
jo silloin oli havaittu jäävän tarvetta pienemmäksi.
Arkkitehti on toki osannut huomioida alkuperäiset
tarpeet oikein, mutta tarpeet myös kasvoivat
matkan varrella. Nämä ovat syksyn 2002 näkymiä
ja toivottavasti hankkeen edistymisen myötä
ilmenneet ongelmat eivät ole niin suuria, etteikö
niitä pystyttäisi ratkaisemaan ennen kuin talo
otetaan käyttöön elokuussa 2003.

Kun talo valmistuu on seurakunnalla käytössään
lopultakin riittävän avara ja korkea kirkkosali, joka
tarpeen vaatiessa laajenee viereiseen monitoimi-
saliin.  Arkipäivisin monitoimisalia käyttää koulu
koululaisten liikuntasalina. Tämän hetken suunnitel-
mien mukaan Jupperin koulun esikoululaisia ja
1-luokkalaisia tulee talon yläkerran luokkiin kuusi
perusopetusryhmää. Yläkerta onkin vuokrattu
kokonaan koululle yhtä toimistoa lukuun ottamatta.

Uudisrakennuksen eteläpäädyssä on sosiaali- ja
terveystoimen huoneet lasten ja eläkeläisten
osapäivähoidon ryhmille, tupakeittiö ja toimistoja.
Suuri ja korkea ruokasali nykyisen kellotapulin
vieressä on taloa käyttävien yhteinen tila. Siellä
kohtaavat lapset ja eläkeläiset sekä seurakunnan
tai kaupungin palveluita hakevat ihmiset. Toivotta-
vasti Juvela-talosta ja sen avarasta ruokailu- ja
kahviotilasta muodostuu Laaksolahtelaisten luon-
teva kohtaamispaikka ja olohuone.

ANTTI POHJOLAN-PIRHONEN

Sinun kirjastosi:
LAAKSOLAHTI (73)

15-20 10-15
Veininkatu 24, 02730 ESPOO

Puh. 8165 7773, fax 8165 7774
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VOIN HYVIN!
Ei minua oikeastaan mikään vaivaa
olen niin terve kuin olla voin vaan.
Molempia polvia leini kyllä kolottaa
ja jopa puhuessa alan huohottaa.
On pulssikin heikko ja veri ohutta,
mutta kuntooni nähden voin hirveän hyvin.

Maksani taitaa kyllä olla paisunut
ja selkääni jo pitkään hirveä kipu kiduttanut.
Kuulo on huono, ja näköä hämärtää
lähes kaikki on kropassa muutenkin räytyvää.
Mutta kuntooni nähden voin hirveän hyvin.

Minulla on tuet molemmissa jaloissa
muuten en pystyisi kävelemään kaduilla.
Unettomuuskin yöstä toiseen pitää valveilla
ja aamuisin naamani näyttää ihan kaameelta.
Muistikin pettää, ja päätä kiristää,
vaan aspiriini auttaa ja eloa piristää.
Mutta kuntooni nähden voin ihan hyvin.

Tämän tarinani pohjalta kai voi tulkita,
että meille, jotka olemme jo vanhoja,
on parempi vieraille vastata: "Voin hyvin!"
kuin ruveta kertomaan, mikä on kuntoni ydin.

Tuntemattoman tekijän engl. kielisestä runosta vapaasti suomentanut SAINI LANU

RÖMPPÄJÄISET
Yksi yhdistyksen perinteisistä juhlista on ollut
Römppäjäiset. Nimitys on herättänyt hienois-
ta hämmennystä Jupperin nykyasukkaissa.
Sana lienee saanut alkunsa agraariyhteis-
kunnan aikana, jolloin maatalousväki
palvelusvuoden viimeisenä päivänä hiukan
juhlii, eli römppää. Toisin sanoen se on
murresana, joka kuvaa sadonkorjuujuhlintaa
ja lienee lähtöisin mahdollisesti Koillis-Suo-
mesta. Vietin viime joulun Rukalla ja käydes-

säni tutustumassa Kuusamon komeaan kult-
tuurikeskukseen ja paikkakunnan vuoden
2001 loppuvuoden ohjelmaan, ohjelmatie-
doissa oli marraskuussa vietetty römppäviik-
koja. Sitä, miten sana on aikanaan tullut
Jupperin Omakotiyhdistyksen juhlintanimi-
tyksiin mukaan, en ole yrityksistäni huoli-
matta saanut selville.
Jos joku tietää, kertokoon!

SAINI LANU
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Jupperi. Onpahan erikoinen paikannimi!
Pappi, lukkari, talonpoika, Jupperi.
Marilyn, Marilyn, milloin riisut Jupperin.
Mä Jupperi-Kalle oon huh-hei.

Olen saanut selkeät ajo-ohjeet.
Pimeässä etäisyydet valehtelevat.

Tuulilasin vesivanojen välistä vilahtelee ystävällisen
näköisiä taloja. Ikkunoiden takaa hehkuu lämmin
valo. Täytyy keskittyä ajamiseen. Kiemurteleva päätie,
oikeastaan pääkatu liikennehidasteineen. Kohta
perillä, paikasta ei voi kuulemma erehtyä.

Siinä.
Auto pihaan. Pimenevään iltaan piirtyy tutun oloinen
siluetti. Aivan – kuin kesämökkini Sipoossa. Sisällä
näkyy liikettä. Tullaan ulkoportaille vastaan.
Tämä on se meidän talo. Yhdistyksen. Tervetuloa.

Asuuko Jupperissa juppeja?
Entäs Niipperissä? Nippejä?
Nöykkiössä nöykkääjiä?

Alkuun suomalaista smalltalkia. Tunnustellaan
tunnelmia. Oliko vaikea löytää? Onpa vuodenaikaan
nähden kurja keli.

Ja sitten avataan tarinoiden lämpimät hanat.
Kerrotaan kerrottavaksi suunniteltu.
Kerrotaan paljon, hyvin ja innostuneesti.
Ja hyvin innostavasti. Näin tänne muutettiin, täällä
asuttiin, vuosi vuodelta tänne sukupolvien juuria
juurrutettiin.

Sanavanoista maalautuu värikäs ja elämäntuoksuinen
taulu. Siinä on tämä maisema ja siinä näkyvät nämä
ihmiset ja näiden ihmisten juuri tässä maisemassa
käsitelty elämä. Erikseen ja yhdessä. Yhteiseksi
muodostuen.

Katselemme kuvia, karttoja, kaavasuunnitelmia.
Tämä purettiin tästä.
Silloin meitä oli monta.
Hän on ollut alusta asti.
Tuo näytti silloin tältä.
Tähän tulee vähitellen ainakin tuo.

Saako olla lisää kahvia? Voisikohan vieras ystävällisesti
ottaa ensimmäisenä kakusta?

Ja kohta tämä vieras ei enää tunne olevansa vieras.
Tunnistaa hyvinkin itsensä tähän joukkoon.

Karakalliossa elelee karakalloja. Mankkaalla
tallustelee mankkoja. Aku mankka ja Iines.

Kello on kohta vaikka mitä. Poskia punastuttanut
lämpö luikertelee vähitellen puseroon, povitaskuun
sydämen kohdalle. Näin sitä pitää. Ollaan omaan
tahtiin – itsensä takia ja muidenkin puolesta –
rakenneltu yhdessäolon ja yhdessä tekemisen yhteisiä
jupperhetkiä.

Nyt täytyy kiittää. Olipa mukavaa. Lähdenpä vähitellen
kohti omaa osoitettani. Tekipä hyvää kuulla
kuulumisianne. Tavataan. Nähdään. Hyvää yötä.

Finnåssa on finnejä. Olarissa nähty Olari Virta.

Paluumatkalla saan seuraa. Seuraavaa sukupolvea,
joka on täällä Jupperin multaan istutettu ja
yhteisyyden paisteessa kasvatettu tulevaisuuden
viestikapulan vastaanottajaksi.
Matka sujuu kun jutellaan.
Lämmöllä hän havaitsee, että tänne onkin noussut
paljon uutta, rakennettu uusia koteja uusille. Vaikka
asuu ja opiskelee jo muualla niin silti – jollain lailla
huomaa aina tänne kuuluvansa.
Ymmärrän miksi.

Jupperi. Onpahan mukava paikannimi!

Maalari maalasi taloa
sinistä ja punaista
illan tullen sanoi hän
Glims Gloms

Onneksi olkoon!

T. Georg Dolivo, kiittäen mukavasta yhdessäolosta
Jupperin asukasyhdistyksen seurassa.



KESÄJUHLA 25.8.2002
TAPAHTUMAKATSAUS

Rantaniityllä on perinteisesti vietetty kesä-
juhlat kesän loppupuolella. Tapahtumassa
on joka vuosi kilpailtu ja pidetty hauskaa
monissa lajeissa sekä nautittu kahvitarjoi-
lusta ja muista virvokkeista.

Tänä kesänä ilmat suosivat juhlijoita, joten
ajattelimme lisätä mukaan ohjelmaan kalas-
tusta ja kalakeittoa. Kalastuksenvalvojalta
saimme tukea hankkeeseen. Aamupäivällä
käytiin rysällä järvenperällä kahden miehen
voimin. Silloin tosiaan "rysähti"! Kalaa saatiin
niin paljon, ettei kaikkia kaloja ehditty perata.

Koska aikaa oli vähän juhlien alkuun ja päivä
oli kuuma, jouduimme heittämään paljon
hyvää kalaa roskiin. Mutta parhaat palat
ja kalat saimme fileiksi pakastimeen.

Nipin napin ehdittiin rantaniitylle aloittamaan
kesäjuhlien valmistelut; kuhafileistä valmis-
tettiin rantakalakeitto ja lisäksi tarjolle
laitettiin pullat ja kahvit.

KILPAILUJEN TULOKSIA

TIKKA - naiset
1. Hautamäki
2. Mattila
3. Savolainen

TIKKA - miehet
1. Luhtajärvi
2. Pelkonen
3. Ala-Peijari

SAAPPAANHEITTO
lapset 0-7 vuotta
1. Ruut Pelkonen  5,5 m
2. Leo Salmela  4 m
3. Joel Huuskonen  3 m

lapset 7-12 vuotta
1. Mikael Anttila  15 m
2. Markus Hyry 14,5 m
3. Tatu Kyllästinen 12,8 m

KESÄJUHLA 25.8.2002
Juhlijoita Rantaniitylle saapui noin 50 hen-
keä, lapsia ja aikuisia. Kilpailut saatiin käyn-
tiin: tikan- ja saappaanheitto sekä poltto-
pallo. Palkinnot jaettiin, jonka jälkeen päästiin
nauttimaan rantakalakeittoa ja muita anti-
mia.

Hienot kesäkelit verottivat kävijämäärää,
olihan ajankohta vielä mökillä käyntiaikaa
ja muitakin tapahtumia oli samana viikon-
loppuna käynnissä.

Pitkäjärven kuhasoppa oli varsin maittavaa.
Luulenpa, että rantakalakeittoa laitetaan
useamminkin, onhan meillä hieno, lähes
Espoon kaunein järvi lähes pihassamme.
Miksipä emme nauttisi siitä ja sen monipuo-
lisista antimista.

ERKKI KYLLÄSTINEN

naiset
1. Marketta Luhtajärvi  16,6 m
2. Pirjo Savola  14,5 m
Elina Savola  13.6 m

miehet
1. Kari Huuskonen  24 m
2. Urpo Kotipalo  20,6 m
3. Markku Pelkonen  19,6 m

POLTTOPALLO
alle 7 vuotta
1. Pihla Savola
2. Axel Vuonnos
3. Ruut Pelkonen

yli 7 vuotta
1. Petri Savola
2. Tuomas Juopperi
3. Tatu Kyllästinen
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Kuvien käyttö lehdessämme oli minimaalista,
koska kunnon kuvat olisivat edellyttäneet glishei-
den käyttämistä ja erilaista painotekniikkaa.
Kaikesta huolimatta lehteen painettiin vaihtelevalla
menestyksellä erilaisin "konikonstein" kehiteltyjä
kuvia. Skanneri olisi ollut jotakin niissä kisoissa!

Jupperi ei enää ole se sama kyläyhteisö, jossa
kaikki tunsivat toisensa, ja jossa talkoohenki eli
voimakkaana. Olemme saaneet tänne runsaasti
uusia asukkaita ja rakennuskanta on sekä uudis-
tunut että kasvanut rajusti.

Lieneekö kylämme nykyisillä asukkailla vielä niin
paljon tekemistä uusien pihapiiriensä kanssa, että
yhteiset kuviot eivät kertakaikkiaan mahdu ohjel-
maan, vai onko kyseessä kyläyhteisöön sovellet-
tuna se kerrostaloista tuttu ilmiö, että samassa
rapussa asuvat eivät ole edes hyvänpäiväntuttuja
keskenään, puhumattakaan, että he tuntisivat
toisensa? Pitäisikö ehkä kaikista yhteisön hyväksi
tehdyistä askareista aina saada rahaa - mieluiten
paljon?

JOY-lehden tulevasta päätoimittajasta ei vielä tällä
hetkellä ole varmaa tietoa, mutta sen, joka siihen
ryhtyy, tulee ennen kaikkea olla asiastaan innos-
tunut ja perillä nykyhetken suuntauksista ja tapah-
tumista. Eikä siinä lehdenteossa voi ruveta työ-
tuntejaan laskeskelemaan - on vain tehtävä, vaikka
aamu sarastaisi. Kukaan ei kysy, miten paljon
aikaa lehden synnyttämiseen kului, vain lopputulos
on tärkeä.

Nykyjupperilainen on vaativa lukija, eikä entisten
aikojen jutusteleva tyyli liene enää minkäänlaisessa
kurssissa. Tosin sitä on mukavampi lukea kuin
pelkkää "kapulakielistä" faktaa. Sen oikean esitys-
tavan valinta on merkitsevän tärkeää.

Toivotan tulevalle
päätoimittajalle
kaikkea hyvää,
kuka Hän sitten
lieneekin!

JUHANI TARVAS

Onhan siitä jo vuosi jos toinenkin kulunut, kun
tein päätoimittajakauteni viimeisen lehden. Pidin
lehdenteosta ja pitäisin varmasti vieläkin, mutta
viimeistään silloin, kun alkaa tuntea tekevänsä
huonostipalkattua ja vaativaa työtä, on aika lopet-
taa.

Olin ilmeisesti jotenkin saanut yliannostuksen
omakotiyhdistystä siinä vaiheessa, kun pääsin
eroon johtokunnan jäsenyydestä, johtokunnan
sihteerin hommista ja päätoimittajan "vakanssista",
koska kului useita vuosia ennen kuin kirjoitin
seuraavan kerran lehteemme.

En kuitenkaan jättänyt omakotiyhdistystä koko-
naan. Olen ollut mukana perinteenkeruussa ja
siinä samalla "Sainin seurassa", jonka puitteissa
olemme järjestäneet näyttelyitä, julkaisseet "Jup-
peritietoutta" -vihkosta uusille tulokkaille ja toimi-
neet eräänlaisena "yleisten töiden ministeriönä".
Pitkäjärvitoimikunnan sihteerinä olen toiminut
sen perustamisesta lähtien.

Päätoimittajakauteni alkutaipaleella oli yhtä juhlaa,
kun sai käsiinsä vielä painomusteelle tuoksuvan
viimeisimmän luomuksensa. Sitä jaksoi lukea
moneen kertaan ehkä lähinnä siksi, että näkisi,
mikä meni pieleen vai menikö. Ajankohta oli
tietenkin oikoluvun kannalta ehdottomasti
myöhäinen, mutta seuraavassa lehdessä ei tehnyt
ainakaan samoja munauksia, vaan ihan uusia.

Jupperilaiset olivat siihen aikaan niin mukautu-
vaisia tai mukavuuttarakastavia, että sain vain ker-
ran lukijapalautetta kaikkien yhdeksän vuoden
aikana. Sekin tuli siksi, kun paheksuin romujen-
kuljetusta käsittelevässä kirjoituksessani jonkun
henkilön tavanomaista väljempää tulkintaa käsit-
teestä "palamaton talousjäte".

Lehden tekeminen tapahtui sähkökirjoituskoneella.
Mitään painovirheitä ei saanut tietenkään tekstiin
päästä, koska niiden korjaaminen oli korjausnau-
hasta huolimatta hankalaa ja tulos epävarma.
Olisipa silloin ollut tietokone!

Aluksi käytössämme oli myös "Adressograph
Multigraph" -merkkinen, parhaat päivänsä jo aikoja
sitten nähnyt offset-painokone. Värinsyöttö oli
epätasaista ja toistuvasti esiintyneiden paperinsyöt-
töhäiriöiden seurauksien eliminoimiseen tuhraantui
runsaasti aikaa. Myös itse siinä tuhraantui, kun
painomustetta oli muuallakin kuin siististi paperilla.
Hommassa oli lisäksi sellainen jonkinasteisen
tuhlaamisen maku, kun masterilla, jolla olisi voinut
painaa kymmenentuhatta arkkia, painettiin vain
400 kpl, joka oli lehden silloinen painosmäärä.

OLISIPA SILLOIN OLLUT TIETOKONE!
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JÄSENLEHDEN KYMMENEN VUOTTA
1993-2002
Päätoimittajana Saini Lanu:

YLEISTÄ
"Esitän yhdistykselle kiitokseni valin-
nastani jäsenlehtemme päätoimitta-
jaksi. Pyrin parhaan kykyni mukaan
täyttämään ne odotukset, joita tehtä-
vä vaatii." Näillä sanoilla aloitin
ensimmäisen pääkirjoitukseni nume-
rossa 1/1993. Totesin myös itseltäni
puuttuvan kokemusta omakoti-
yhdistyksen asioista, mutta lähes 30
vuotta Jupperissa asuneena kiinnos-
tusta yhteisten asioiden hoitamiseen
riittää. Lupasin perehtyväni yhdis-
tystä lähellä oleviin asioihin ja totesin
samalla, että perehtymiseeni löytyy
kosolti asiantuntevia opastajia.

Nyt on kymmenen vuotta kulunut.
Jäsenlehti on ilmestynyt neljä kertaa
vuodessa, ja pääkirjoituksia on tullut
kirjoitettua tämä lehti mukaan-
luettuna 40. Painos oli tuolloin 550
kpl, nyt se on 800. Ensimmäisen
lehden painamisesta, eli kopioinnista
huolehti edeltäjäni Olavi Laine.
Toisesta lehdestä alkaen paino-
paikaksi vakiintui Helsingin kauppa-
korkeakoulun kuvalaitos, joka sit-
temmin korkeakoulun organisaatio-
muutoksissa sai nimen HeSE print.

Jäsenlehden päätoimittajana tein
myös koko toimitustyön, taiton ja
valokuvien esikäsittelyn. Tukenani
lehden suunnittelussa ja kirjoituksissa
oli Tiedotustoimikunta, jonka
puheenjohtajana toimin, ja jonka
jäseninä vuonna 1993 olivat Esa
Holmberg, Olavi Laine, Seppo
Räisänen ja Leena Virtanen.
Vuoden 1994 alusta aloin vetää myös
Perinnetoimikuntaa, jonka tehtäviin
kuului perinteen tallennus, joka oli
tärkeää kahden vuoden kuluttua, eli
vuonna 1995 tulossa olevan yhdis-
tyksen 40-vuotisjuhlan vuoksi. Perin-
netoimikunnan jäseninä olivat Olavi
Laine, Pirjo Mattila, Eila
Räisänen, Seppo Räisänen ja
Juhani Tarvas. Perinnetoimikunta
oli myös yhdistyksen historiikin,

"Jupperi - furiiritilasta pien-
taloalueeksi" toimituskuntana,
johon lisäksi tuli mukaan Silve
Sahlan. Vuonna 1996 yhdistyi toi-
mikunta Perinne- ja tiedotustoimi-
kunnaksi. Vuonna 2002 vetämääni
Perinne- ja tiedotustoimikuntaan
ovat kuuluneet Olavi Laine,
Seppo Räisänen, Silve Sahlan,
Kimmo Sierimo, Juhani Tarvas
ja Laura Tarvas.

Jäsenlehden tekoon ryhdyttyäni hah-
mottelimme yhdessä toimikunnan
kanssa uuden kannen, jonka toteutti
jo lapsesta asti Jupperissa asunut
Saila Salonen. Silloisen puheen-
johtajan Silve Sahlanin ideoima
JOY luontui hyvin lehden nimeksi,
koska se muodostui Jupperin Oma-
kotiyhdistyksen oman nimen alku-
kirjaimista, ja symbolisesti se taval-
laan assosioi "iloa", vaikkakin englan-
nin kielellä.

Tietokoneeni teknisiltä ominaisuuk-
siltaan sangen vaatimaton tulostin
teki vaatimatonta jälkeä, joten lehden
tekstiasu oli sen mukainen. Vuonna
1995 sain uuden tulostimen, jolloin
tekstikin parani. Ensimmäisen lehden
sisältö oli niin ikään vaatimaton, sillä
puheenjohtajan ja päätoimittajan
palstojen lisäksi ei juuri ollut muita
kirjoituksia kuin ilmoituksia erilai-
sista tapahtumista ja Tammen-
terhossa (nimi oli silloin Mökki)
alkaneista kerhoista, joista edelleen
toimii Sukututkimuskerho.
Ensimmäisestä lehdestä alkaen
julkistettiin jäsenlehden historiaa
otsikolla Historiaa - Jupperin
Omakotiyhdistyksen jäsenlehti
16 vuotta sitten, jossa hyödynsin
Seppo Räisäsen kokoamaa lehden
ensimmäisestä numerosta alkanutta
ja vuoteen 1991 ulottuvaa historial-
lista yhteenvetoa.
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Jäsenlehden jutut alkoivat lisääntyä
ja sivumäärä kasvaa jo toisesta nume-
rosta (Joy 2/93) alkaen. Kun ensim-
mäisessä lehdessä oli sivuja 14, oli
seuraavassa jo 24. Sivumäärät ovat
vaihdelleet vuosien aikana enimmäk-
seen 24-36 sivuun. Joyn 20-vuotis-
juhlanumero oli 44-sivuinen ja tähän
25-vuotisjuhlanumeroon kertyi tasan
40 sivua.

Edellä mainitusta 20-vuotisjuhla-
numerosta 4/97 alkaen lehti alkoi
ilmestyä ns. vihkosidontana, jolloin
se fyysisiltä ominaisuuksiltaan tuntui
ihan "oikealta" lehdeltä. Kannen väri
on ollut koko ajan vihreä, mikä
värinä on ollut omakotiyhdistyk-
semme toiminnan alusta alkaen ikään
kuin "tavaramerkkinä", brandina:
luonnonläheinen ja vihreä Jupperi.
Vihreän sävyt ovat vaihdelleet, mutta
vuodesta 1998 se on ollut vaalean-
vihreä (vaalea minttu) yhtä poikkeus-
ta lukuunottamatta. Joy 3/01 oli
hiukan vaaleampi, koska paino-
paikasta oli silloin "meidän värinen"
paperi lopussa.

Joyssa 1/94 esiteltiin ensimmäisen
kerran edellisen vuoden vuosikoko-
uksessa valittu johtokunta valokuvin
ja lyhyin henkilötiedoin. Näin on
tapahtunut aina, kun johtokunnassa
on tapahtunut muutoksia. Vuoden
jokaisessa ensimmäisessä numerossa
on ollut myös toimikuntien jäsenten
nimistä ja yhteystiedoista luettelo.

Vuonna 1997 Jupperin Omakoti-
yhdistys siirtyi internetiin ja kotisivut
avautuivat Joy 2/97 aineiston myötä.
Kotisivuja ylläpiti alkuaikoina Päivi
Savola, nykyään ylläpitäjänä on
Petri Savola.

POIMINTOJA JÄSEN-
LEHDEN SISÄLLÖSTÄ
Puheenjohtajan palsta lienee
lehden historiaa läpikäydessä keskei-
nen "varasto", josta ammentaa yhdis-
tyksen toiminnassa kulloinkin me-
neillään olevat toimintamuodot, -
tavoitteet ja toimenpiteet. Jokainen
puheenjohtaja antaa myös oman hen-
kilökohtaisen värinsä ja toiminta-
tapansa yhdistyksen käyttöön ja luo
siten sekä jatkuvuutta että vaihtu-
vuutta yhdistyksen toimintaan.

Puheenjohtajan palstaa on päätoimit-
tajana ollessani pitänyt kolme pu-
heenjohtajaa: Silve Sahlan, Mauri
Alasaari ja Tapio Ala-Peijari,
joka on edelleen puheenjohtajana.
Seuraavassa poimintoja jokaisen pals-
talta niin menneistä kuin ajankohtai-
sista omakotiyhdistyksen tehtävä-
kenttään kuuluneista ja hoidettavista
sekä hoidetuista tehtävistä.

SILVE SAHLAN PUHEENJOHTAJAN PALSTALLA

Vuosi 1993

Joy 1/93: Huolenaiheena naapurikaupungin, Vantaan Pitkäjärven vesistön
yläjuoksulle suunnittelema Pitkäsuon täyttöalue, jonne oli ajettu mm.
Martinlaakson voimalan rikinpoistotuhkaa. Epäasianmukaiset patoaltaat jo
edellisen syksyn aikana täyttyneet valumavesistä, ja sortumisen uhatessa
laskettiin jätevedet (n. 20.000 kuutiota) puroa myöten Pitkäjärveen.
Pitkäjärven käyttäjiä ei vesioikeuden toimenpiteen jälkikäteiskielto lohduta.
Jupperilaisten on kaikin keinoin valvottava etujaan niin asukkaina kuin
maanomistajina.

Joy 2/93: Kaupunginvaltuusto oli jättänyt kokouksessaan pöydälle kysy-
myksen Kehä II:n suunnitelman pysäyttämiseksi pohjoispäästään. Jos Kehä
II:ta ei edes suunnitella jatkettavaksi Turuntieltä eteenpäin, lienee jupperi-
laisten kannalta ehkä parempi rakentamisesta luopuminen.

Joy 3/93: Pitkäjärven tilanne huolestuttava, Vantaan kaupunki anonut
Länsi-Suomen vesioikeudelta lupaa Pitkäsuon täyttömäen suoto- ja valuma-
vesien johtamiseksi Espoon Pitkäjärveen. Yhdistys jätti muistutuksen asiasta
ja keräsi lisäksi 16:n kiinteistönomistajan muistutuskirjelmät. - Yhdistyksen
"Mökki"-talkoissa oli aherrettu tositoimin: 2000 työtuntia ja osallistuneita
talkoolaisia n. 30, joista joillekin kertynyt jopa yli 200 työtuntia. Kiitokset
kaikille ja toivomus lisätalkooväestä kohentamaan "Mökin" ulkonäköä.

Joy 4/93: Lähidemokratiaa: Kaupunginvaltuusto perusti syksyllä 1990
kuntalaisten tiedonsaanti-, osallistumis- sekä vaikuttamismahdollisuuksien
parantamiseksi toimikaudeksi 1991-92 lähinnä kokeiluluontoisesti seitsemän
11-jäsenistä suuraluekohtaista neuvottelukuntaa. Toimikautta jatkettiin
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myöhemmin vuoden 1993 loppuun. Kaupunginvaltuusto teki henkilövalinnat,
mutta osallistumiskiinnostus lopahti johtuen ehdokkaiden taustaryhmien
epäselvyyksistä, päätöksenteko-oikeuksien ja kokouspalkkioiden puuttumi-
sesta. Kaupunginvaltuusto päättikin esittää Espoon Kotiseutuyhdistysten
Liitolle, Espoon Omakotiyhdistysten Keskusliitolle sekä Esbobygdens
ungdomsförbundetille, että jäseniksi koottaisiin alueilla toimivien järjestöjen
ja yhteisöjen jäseniä alueneuvottelukuntien jäseniksi enintään yksi/yhteisö
tai järjestö, jolloin alueneuvottelukuntien toiminta voi alkaa jo vuoden
1994 alusta.

Vuosi 1994

Joy 1/94: Yhdistyksen "Mökki" sai nimen, Tammenterho. Järjestetyn
nimikilpailun voittaja oli jupperilainen Erkki Tarvainen, yksi ahkerista
mökkitalkoolaisista. Jäsenet toivotettiin tervetulleiksi kerhoiltoihin.
Tammenterhosta saattoi lainata myös kirjoja, ja lisää kirjoja toivottiin
lahjoituksina. - Johtokuntaan oli tullut kolme uutta jäsentä, joista yksi,
Anne Malanin lupautui yhdistyksen sihteeriksi.

Joy 2/94: Kotiseutuliikkeen 100-vuotisjuhlavuosi. Ensimmäinen
kotiseutuyhdistys oli perustettu sata vuotta sitten Lohjalla, jossa 17.-19.
kesäkuuta vietettäisiin valtakunnalliset kotiseutupäivät. Kiinnostuneita
kehotettiin tulemaan Tammenterhoon tutustumaan päivien ohjelmaan.
- Yhdistyksemme omasta juhlavuosi seuraavana vuonna, 11.9.1955 perustettu
yhdistyksemme täyttää 40 vuotta. Päätettiin julkaista juhlavuoden kunniaksi
historiikki.

Joy 3/94: Jupperin koululla tärkeä tiedotustilaisuus: Jupperi III:n nimellä
aiemmin tunnetun alueen kaavoitus käynnistyy. Lentopalloharrastus jatkuu
Jupperin koululla maanantai-iltaisin.

Joy 4/94: Tammenterhossa sukututkimuksesta kiinnostuneille tiedoksi:
yhdistys liittynyt Suomen sukututkimusseuran jäseneksi, ja alan lehti "Genos"
on tilattu. Tammenterhossa on alkanut torstai-iltapäivisin "Avoimet ovet
- lehtienlukuiltapäivä", sinne on hankittu "Korjauskortisto", jossa
Museoviraston toimesta tehtyjä asiantuntevia ohjeita rakennusten
kunnostukseen. Tulevan vuoden Toimintasuunnitelmassa painotetaan
panostamaan voima- ja rahavarat 40-vuotisjuhlan ja -julkaisun tekemiseen.

Vuosi 1995

Joy 1/95: Yhdistyksen juhlavuosi julistetaan alkaneeksi ja juhlavuoteen

panostetaan sekä aineellisia että hen-
kisiä voimavaroja. Juhlaa vietetään
syyskuussa mahdollisimman lähellä
yhdistyksen perustamispäivämäärää
11.9. - Kaava-asiat ovat yhdistyksen
toimenpiteiden ja toiminnan keski-
pisteenä; näihin kysymyksiin keskit-
tyy vuoden alusta perustettu kaava-
toimikunta. Aiemmin Jupperi III:n
kaava-alueen nimenä tullee olemaan
"Palomäki". Viiden vuoden ikäisessä
Jupperi II-kaavassa on ilmennyt
muutosaikeita, joita seuraamaan.

Joy 2/95: Yhdistyksen valituksesta
(Pitkäsuon valumavedet Pitkäjär-
veen) huolimatta pysytti ylivesioikeus
vesioikeuden päätöksen voimassa
muuttaen sitä vain vähän mm. puh-
distamon ja tarkkailun osalta. Yhdis-
tys päätti odottaa Espoon ympäris-
tönsuojelulautakunnan kantaa ennen
kuin pyytää valituslupaa korkeim-
malta hallinto-oikeudelta. Ympäris-
tönsuojelulautakunnan kanta oli kiel-
teinen. Asiaa tarkkaillaan yhdistyksen
puolesta.

Joy 3/95: Pitkäsuon täyttöalueelta
ei todettu valuneen mitään huoles-
tuttavaa. Vaikka tehokasta keinoa
onkin vaikea löytää, järven kunnos-
tamisen mahdollisuudet aiotaan
selvittää. - Jupperi III:n asema-
kaavaluonnos on piakkoin kaupunki-
suunnittelulautakunnan ensimmäi-
sessä käsittelyssä, yhdistyksen saatua
paperin käteensä, asiasta järjestetään
tiedotustilaisuus. Asemakaava tulee
käsittämään myös Rastaalan alueen,
jolloin se tullaan jakamaan osiin, ja
Jupperin alueen nimi tulee olemaan
"Palomäki".
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Joy 4/95: Yhdistys vietti 40-vuotis-
juhlat ja sai valmiiksi juhlajulkaisun
juhlavuotensa kunniaksi. Kiitokset
kaikille, jotka ovat uhranneet aikaa,
työtä ja vaivaa näiden hankkeiden
hyväksi. - Asemakaavaluonnos on
asetettu nähtäväksi, yhdistys järjestää
kaava-infon.

Vuosi 1996

Joy 1/96: Yhdistyksen johto jatkaa
lähes entisellään, Anne Malanin joh-
tokunnasta pois opiskelukiireidensä
vuoksi. Hänen tilalleen Kai Haapa-
mäki. - Yhdistyksen kehitysnäkymät
eivät hyviltä näytä Espoon kaupungin
eläessä säästötalouden kautta. Tukea
sieltä tuskin saadaan. Juhlavuosi
kulutti roimasti yhdistyksen taloutta.

Joy 2/96: Kohti kevättä kunnon
talven jälkeen. Mahtavat hiihtokelit,
Pitkäjärvellä näkynyt hiihtokansaa
pitkinä jonoina. Ehdotukseen järvelle
tehtävästä retki- tai muusta luistin-
radasta kaupungin liikuntatoimi
suhtautunut penseästi. - Tämän
vuoden yleinen palotarkastus suun-
tautuu toukokuun alussa alueel-
lemme.

Joy 3/96: Aluettamme kohtasi ikävä
yllätys ympäristöministeriön poistet-
tua Helsingin seudun taajamaseutu-
kaavaa vahvistaessaan Kehä II:n
aluevarauksen väliltä Turunväylä-
Hämeenlinnanväylä. Yhteyden pois-
jääminen tietäisi liikennemäärien
moninkertaistumista Pitkäjärven-
tiellä ja Riihiniityntiellä. Yhdistys
valitti päätöksestä yhdessä Laakso-
lahden Huvilayhdistyksen kanssa. -
Alueen liikenneolot vähän paranivat
Tammipääntien saatua asfalttipääl-
lysteen. - Tänä vuonna tuli kuluneek-
si 60 vuotta Jupperin yhdyskunnan
syntymästä; alue palstoitettiin vuon-
na 1936. Aluettamme esittelevä valo-
kuvanäyttely juhlistaa syksyn alussa
syntymäpäivää ensin yhden viikon
ajan Kaupungintalolla, ja sen jälkeen
kuukauden Leppävaaran pääkirjas-
tossa.

Joy 4/96: Juhlavat "Römppäjäiset"
Pitkäjärven VPK:n talolla. Tammi-
pääntie jalankulkuteineen valmistui
ja valaistuskin kunnossa. Tammen-
terhon piha oli rakennustyön ajan
varastoalueena parakeille ja työko-

neille; tienrakentamisen päätyttyä
toiveena saada viemäri ja vesijohto,
jopa vesivessa Tammenterhoon. -
Jupper in kaavoitus  etenee,
"Palomäen" kaava ehkä nähtäville
ennen kesälomia.

Vuosi 1997

Joy 1/97: Tammenterho sai vesi- ja
viemärijohdon, ja kellariin vesives-
san. Kaikista näistä mukavuuksista
saatiin nauttia joulukuussa juhlistet-
taessa Olavi Laineelle myönnettyä
kotiseutuneuvoksen arvonimeä.
Olavi on ollut vuosikymmeniä yhdis-
tyksemme varsinainen tukipylväs, ja
on kunnianosoituksensa ansainnut.
- Alueneuvottelukunnat on valittu
nelivuotiskaudeksi, yhdistyksemme
edustajana Pekka Perttula, joka
luvannut erityisesti paneutua Kehä
II:n kysymykseen. - Kaavoitustilanne

etenee syksyn tullen, yhdistys pitää
asukkaat tilanteen tasalla. - Tammen-
terhoon hankittu käytetty tietokone
kerholaisten käyttöön.

Joy 2/97: Puheenjohtaja toivoo yh-
distykselle löytyvän uusi puheen-
johtaja toiminnan ohjaamiseksi
uusille urille.

Joy 3/97: Johtokunta vieraili Hir-
vensalmen Kissakoskella, jossa enti-
nen yhdistyksen aktiivijäsen Eila
Räisänen käynnistämässä oman
yrttikuivaamon toimintaa. Johto-
kunta suunnitteli retkensä aikana
seuraavan vuoden toimintaa. - Tam-
menterhoon kaivataan talkoolaisia
vesivessan tiloja somistamaan ja pihaa
kunnostamaan. Yhdistys hankkinut
Tammenterhon eteen oman bussi-
pysäkkikatoksen, johon asennetaan
yhdistyksen ilmoitustaulu.
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- Perinteisestä Rantakentän kesä-
juhlasta sekä Römppäjäisistä luovu-
taan tänä vuonna, tilalle elokuussa
neljänä perättäisenä iltana Yhteis-
tuvalla pidettävät nuorison jamit.
Syksyn juhlat keskitetään koko
perheen pikkujouluun.
- Lehden viimeinen numero 20-vuo-
tisjuhlanumero. - Vuosia Tammi-
pääntietä rumentanut Elannon
vanhan rakennuksen puolikas raiva-
taan uhkasakon pakottamana.

Joy 4/97: Puheenjohtaja kirjoittaa:
"Tunnen haikeutta tätä kirjoitta-
essani... Aika on ollut mielen-
kiintoista ja työntäyteistä, mutta
antoisaa... Yhdistystoiminta on yh-
teistoimintaa, ponnistelua yhteisten,
tärkeäksi koettujen asioiden ajami-
seksi." Hän perää yhdistyksen toi-
mintaan ideoiden lisäksi myös niiden
konkreettista toteuttamista. Hyvät-
kin ajatukset jäävät toteuttamatta,
kun niihin tarvittavia käsi- ja jalka-
pareja ei ilmesty paikalle. Johto-
kunta ei voi olla ainoa lapionheilutte-
lija ja pullanleipoja.

MAURI ALASAARI PUHEENJOHTAJAN PALSTALLA

Vuosi 1998

Joy 1/98: "Eläkeläisen ei pitäisi ottaa vastaan uusia tehtäviä", toteaa uusi
puheenjohtaja, ja jatkaa, ettei ilman pätevää syytä voi kuitenkaan kieltäytyä
yhteisten asioiden hoitamisesta. Pitkäjärven tila, useat alueen liikenne- ja
tiestökysymykset sekä kaavoitus ovat Jupperin Omakotiyhdistyksen
toiminnassa joko päätöksiä tai käytännön toimenpiteitä vaativia kysymyksiä.
Vaikka päätökset tehdäänkin suurimmaksi osaksi joko kaupungin- tai
valtionhallinnossa, harkittu ja yksimielinen kansalaismielipide on tarpeen,
ja sen esittämiseen on oikeutettu vain yhdistys, johon alueen asukkaat
kuuluvat.

Joy 2/98: Jupperin lapsirikkaus toistuva haaste niin jupperilaisille kuin
yhdistyksellekin. Päiväkodin ja koulun tilat osoittautuneet riittämättömiksi
jo useana vuosikymmenenä. Jupperin koulun rehtori ja johtokunta kutsuivat
koululle kaupungin ja seurakunnan edustajia sekä Laaksolahden, Veinin ja
Jupperin yhdistysten puheenjohtajat pohtimaan pulmalle ratkaisua. Keskus-
telussa päädyttiin päätökseen selvittää mahdollisuudet seurakuntayhtymän
suunnitteleman Laaksolahden seurakuntatalon uudistushankkeen yhteydessä
valmistuvien lisätilojen toteuttamiseen.

Joy 3/98: Sähkönhinnan kilpailuttamisessa päätti johtokunta seurata hinta-
kehitystä. Alueen pihapiireistä huokuva asukkaiden ympäristöharrastuneisuus
pihojen kunnostuksessa ihastuttaa. Huolenaiheita aiheuttavia merkkejä
alkanut näkyä hyvää naapuruutta uhkaavasta ilkivallasta.

Joy 4/98: Johtokunta päättänyt ryhtyä toimenpiteisiin sähkötoimitusten
kilpailuttamiseksi tarkoituksena saada aikaan puitesopimus edullisimman
tarjouksen tekevän toimittajan kanssa siten, että yhdistyksen jäsentaloudet
voivat halutessaan käyttää ehtoja hyväkseen.
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korkeudesta huolimatta tuntui hy-
vältä, että pelastetaan jotakin vanhaa
tässä uudisrakentamisen myllerryk-
sessä. Leppävaaralaiset olivat valmis-
telleet kokousta varten julkilausuma-
luonnoksen, jossa varsin pontevasti
polemisoitiin suunnitelmia rakentaa
Leppävaarasta massiivinen liike-,
toimisto- ja liikennekeskittymä.

Joy 3/00: Palomäen piskuinen
kaava-alue (alle promille Espoosta)
näyttää olevan ensimmäinen kaupun-
gin suurisuuntaisten väestönlisäämis-
tavoitteiden alleen jyräämälle asuk-
kaiden mielipiteelle viihtyisästä asu-
misympäristöstä ja omakotialueilla
tähän asti noudatetuille kaavoitus-
periaatteille. Kaupunginsuunnit-
telulautakunta laittoi vuosi sitten
nähtävillä olleen kaavaehdotuksensa
kaupunginhallituksen käsittelyyn
ilman merkittäviä muutoksia, vaikka
yksityiskohtaisia muistutuksia oli
tehty yli 30 ja lautakunnalle esitetty
yhdistyksemme toimesta 49 kiinteis-
tönomistajan allekirjoittama mieli-
pide kaavaehdotuksen muuttamiseksi
vastaamaan rakennusoikeuksiltaan
periaatteita, jotka aikanaan oli hyväk-
sytty kaavoituksen lähtökohdiksi.
Yhdistys järjestää elokuun aikana
kiinteistönomistajille ja asukkaille
keskustelutilaisuuden Jupperin
koululla.

Joy 4/00: Alunperin vuodeksi
puheenjohtajuuteen lupautunut
puheenjohtaja sanoo luopuvansa
tehtävästään ja kertoo kolmivuotisen
kautensa olleen mieluisa. Hänen
ystävyys- ja tuttavuussuhteensa
kylällä ovat kolminkertaistuneet, ja
toiminnasta vastaavien "aktiivien"
sitoutuneisuus ja talkoohenkisyys on
ilahduttanut. Merkityksellistä on,
että yhdistys on jatkanut työtään
kolmen perustehtävänsä toteutta-
miseksi: kaavoitusta on seurattu,
Pitkäjärvitoimikunnan työ on saanut
tuekseen ja jatkajakseen maantieteel-
lisesti laaja-alaisemman Pro Espoon-
joki -yhdistyksen, ja liikennekysy-
myksiin on vaikutettu. - Yksi yhdis-
tyksen toimintavuoden kohokohdista
oli yhdistyksen 45-vuotisjuhla, jota
vietettiin Jullenniumina 2000 vuo-
den Millenniumia jupperilaisittain
muotoillen.

Vuosi 1999

Joy 1/99: Jupperilaisia kehotetaan seuraamaan valppaasti kaavoitusta, sillä
kaupungin kaavoitussuunnitelmat ovat jälleen kerran murrosvaiheessa.
Jupperissa Palomäen alue on kaavoituksellisesti edelleen keskeneräinen.
Yhdistys kutsui Palomäen kaavaa valmistelevan arkkitehdin Urda Rannan
Tammenterhoon keskustelemaan alueen kiinteistönomistajien kanssa. - Jup-
perinrannan kaavan viheralueesta vuonna 1995 tekemässä kaupungin-
valtuuston päätöksessä osa alueesta olisi siirretty asuntorakentamiseen.
Yhdistyksen ympäristöministeriöön tekemän valituksen johdosta ministeriö
jätti kaupunginvaltuuston kaavamuutoksen vahvistamatta. Kaupungin valitus
päätöksestä KHO:een mahdollisti yhdistyksen antamaan selityksen asiassa.
Siinä yhdistys painotti kaavassa vahvistettujen viheralueiden koskematto-
muutta, ja KHO hylkäsi kaupungin tekemän valituksen.

Joy 2/99: Sähkötoimitusten kilpailuttaminen päättynyt Energiakeskus
Oy:n toteuttamana. Tarjouspyynnöt lähetettiin runsaalle kymmenelle
sähköntoimittajalle. Vantaan Energian hintaero osoittautui vuositasolla niin
suureksi, että yhdistys päätti yksimielisesti suositella sitä jäsentalouksille.

Joy 3/99: Tervetuloa Jupperiin! Tulijoita kehotetaan myös liittymään
jäseneksi yhdistykseen. Keväällä näytteille asetettu Palomäen kaavaehdotus
torjuttiin yhdistyksen alueen kiinteistönomistajille järjestämässä kuule-
mistilaisuudessa. Tilaisuudessa nousivat esille myös Riihiniityntien
liikennekysymykset, jotka päätettiin ottaa käsiteltäviksi muiden Jupperin
liikennettä koskevien asioiden yhteydessä erillisessä tilaisuudessa.

Joy 4/99: Yhdistyksen toiminnan painopisteitä kuluneella vuodella ovat
olleet kaavoitus, liikenneturvallisuus ja liikenneolot sekä Pitkäjärven
puhdistustoimet. Toimintavuoden uusia tavoitteita olivat sähkötoimitusten
kilpailuttaminen, lisätilojen hankkiminen alueelle seurakuntatalon
laajennuksena (ns. Juvela -projekti), osallistuminen Pro Espoonjoki -yhdis-
tyksen alkavaan toimintaan ja yhteinen retki Karjalan kannakselle.

Vuosi 2000

Joy 1/00: Tavallista juhlavampi uudenvuodenvietto 2000-luvulle siirryttäessä
oli Jupperissakin melkoista ilotulitejuhlaa. Joukkoliikenteen uudelleen-
järjestelyt kaupunkiradan valmistumisen vuoksi tuomassa muutoksia
alueemme bussiliikenteeseen. Yhdistyksen pyrkimyksenä säilyttää suora
bussiyhteys Helsinkiin Pitäjänmäen kautta.

Joy 2/00: Puheenjohtaja osallistui Espoon Kaupunginosayhdistysten Liiton
kevätkokoukseen Leppävaaran uudessa keskustassa sijaitsevassa Parkvillassa,
joka oli restauroitu vanhasta huvilasta kustannusarvio ylittyen. Kustannusten
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TAPIO ALA-PEIJARI PUHEENJOHTAJAN PALSTALLA

Vuosi 2001

Joy 1/01: Puheenjohtajaehdokkaaksi ryhdyttyään uusi puheenjohtaja sanoo
pelänneensä lähinnä puheenjohtajuuteen liittyvää työmäärää, mutta oli
huomannut työtä voivan kiitettävästi jakaa. Tiedonkulku on ollut onnistunutta
jäsenlehden välityksellä, mutta tehokkaampaan tiedonvaihtoon tullaan
pyrkimään yhdistyksen omaa kotisivua ja sähköpostin käyttöä kehittämällä.
Yhdistyksellä on nyt uusitut säännöt ja toiminnan tavoitteina ovat Pitkäjärven
tilan parantaminen, alueen kaavoituksen periaatteiden pitäminen ennallaan,
Kehä II:n välivaiheen ongelmien ratkaiseminen ja sen jatkon rakentamisen
edistäminen. Lisäksi yhteistyötä alueella toimivien muiden kotiseutu-
yhdistysten kanssa tullaan tiivistämään.

Joy 2/01: Toimintavuosi lähtenyt vauhdikkaasti liikkeelle. Perinteisessä
talvitapahtumassa edellisellä yhteistyötä paikallisyhdistysten kanssa kokeiltiin
järjestämällä se yhteisesti. Mukana myös Pitkäjärven VPK, jonka ensivaste-
ryhmälle hankittiin haastetoiminnan kautta välineistöä. Yhtenä yhteistyö-
muotona palokunta järjestämässä yhteistä järjestysmieskurssia. - Palomäen
kaava edennyt, ja sähkösopimuksia järjestelty.

Joy 3/01: Ympäristön rakentamiseen liittyvistä toimenpiteistä edessäpäin
varsinkin tiestöön ja liikenteeseen kohdistuvat. Myös Palomäen kaavaan
liittyvät asiat jatkuvan tarkkailun kohteina. Kehä II:n valmistuneen osan
vaikutuksia selvitellään, ja yhdistys kiinnittänyt päättäjien huomiota
Riihiniityntien turvallisuuden parantamiseen. Kehä II:n linjavaihtoehtojen
selvittely niin ikään käynnistynyt. - Yhdistyksen uudet säännöt vahvistettu
patentti- ja rekisterihallituksessa.

Joy 4/01: Puheenjohtajalle on tullut vuoden mittaan useita yhteydenottoja
alueemme paikallistiestön epäkohdista, ja ongelmallisia paikkoja ovat
Tammipääntien järvenpuoleinen pää, Alankotien ja Riihiniityntien risteys
sekä koulun ympäristö. Yhdistyksen syyskokouksen alun keskusteluaiheeksi
onkin valittu paikallisteiden ongelmat. - Yhdistyksen jäsentietoja kartoitettu,
ja jäsenrekisteriin saatu sähköpostiosoitteita 50, joten tapahtumatietoja ym.
tiedotuksia voi lähettää sähköpostitsekin. Myös kotisivun kehittämisprojekti
toimii edelleen. - Kaupunginvaltuusto palautti Palomäen kaavan uudelleen
valmisteltavaksi, joten käsittely on tehtävä uuden maankäyttö- ja rakennuslain
perusteella, mikä tietäisi liikkeellelätöä lähtöruudusta. Omakotiyhdistys
seuraa aktiivisesti kaavan valmistelua. - Johtokunta piti suunnitteluseminaarin
Kaisankodissa. Seminaarin tuloksia luvattiin esitellä syyskokouksessa.

Vuosi 2002

Joy 1/02: Asetettujen tavoitteiden
ja toimintatapojen - vastuun ja tiedon
jakaminen - kehittäminen, ainakin
ensinmainitun osalta pääosin toteu-
tunut. Tiedon jakaminen yhdistyksen
jäsenille tehokkaammin myös inter-
netiä käyttäen ei puheenjohtajan
mielestä ole riittävästi edennyt. Palo-
mäen kaava, Pitkäjärvi ja Kehä II:n
jatkoon ja paikallistiestöön liittyvät
asiat ovat edelleen yhdistyksen toi-
minnan keskeisiä asioita. - Globa-
lisaatio ja lokalisaatio puhuttaa. Viime
mainitun puheenjohtaja näkee yhdis-
tystoimintaan liittyvänä sikäli, että
pyritään saamaan alueen asukkaiden
mielipiteet ja tavoitteet esimerkiksi
Espoon kaupungin päättäjien tie-
toon. Nykylainsäädäntö suosii entistä
enemmän asukkaiden kuulemista
päätöstä tehtäessä.

Joy 2/02: Laaksolahtelaisten kanssa
järjestetty talvitapahtuma sääolosuh-
teista johtuen vähän epäonnistui siltä
osin, että talvilajeja jouduttiin karsi-
maan. - Palomäen kaava etenee päin-
vastaisista epäilyistä huolimatta, ja
uusi kaavaluonnos tuli uudelleen
nähtäväksi maaliskuussa. Omakoti-
yhdistyksen voimin käytiin viemässä
asukkaiden toiveet ja näkemykset
kaavan valmisteluun osallistuville.
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Yhdistys järjesti vielä kerran alueella
asukaskokouksen.

Joy 3/02: Pitkä ja lämmin kesä toi
myös haittansa: ilkivaltaa. Tietoon
tulleet ilkivallanteot eivät onneksi
ole lisääntyneet siinä määrin kuin
joillakin muilla Espoon alueilla.
Vähäisetkin tapaukset vakavia ja tun-
tuvat erityisen turhilta kohdistues-
saan omaan omaisuuteen. Selvät
vahingonteot ovat aina poliisin asia.
Jupperin koulun kautta jo usean vuo-
den ajan toimineen KKK-hankkeen
(Koko kylä kasvattaa) kohderyhmä
ollut lähinnä ala-asteikäiset. Voitai-
siinko sen periaatteita ja kokemuksia
soveltaa myös varttuneempaan nuo-
risoon? - Pitkäjärveä on hoitokalas-
tettu, runsas roskakalasaalisvarasto
aiheuttanut hajuhaittoja, josta
valitettu. Kuuma kesä yleisesti levä-
muodostukselle otollinen, mutta
Pitkäjärvi säästynyt pahemmilta levä-
kertymiltä. Suunnitelmat varastoida
Pitkäsuon alueelle lyijypitoisia maita
koettu uhkatekijäksi. Tehtyyn YVA-
selvitykseen otettiin kantaa omana
yhdistyksenä Pro Espoonjoki ry:n
kautta.

JÄSENLEHDEN MUUSTA SISÄLLÖSTÄ

Kymmenessä vuodessa kertyy runsaasti kirjoituksia, joiden luetteleminen
veisi suunnattoman määrän aikaa ja kirjoitustilaa. Tietyt yhdistyksen
toimintaan liittyvät asiat ovat kuuluneet säännöllisesti jokaisen lehden
sisältöön. Tällaisia ovat puheenjohtajan ja päätoimittajan palstojen lisäksi
jäsenlehden historia, yhdistyksen tapahtumakalenteri ja tapahtumakatsaus.
Syys- ja kevätkokouksen kutsut sekä niiden kuulumiset ovat kuuluneet
vakioaineistoon samoin yhdistyksen toimintasuunnitelma ja vuosikertomus.
Yhdistyksen toiminnan perinteisiä tapahtumia ovat olleet vuodenaikoihin
liittyvät talvitapahtuma, kesäjuhla, syysjuhla (römppäjäiset) ja koko perheen
pikkujoulu, joista on ilmoitettu ja kerrottu. Lehden sisältöä rikastuttaneita
ovat olleet sekä faktaa että fiktiota käsitelleet kirjoitukset ym. ajankohtaisista
asioista ja tapahtumista kertovat uutiset. Mielipiteitä lukijoilta ja piirustuksia
lapsilta saatiin lehden sisältöä piristämään.

Lähes vakituisesti jäsenlehteen kirjoittaneita ovat olleet: Seppo Räisänen
ja Juhani Tarvas, harvemmin Sirpa Hertell ja parina viime vuotena
Kimmo Sierimo ja Laura Tarvas. Aikaisemmin kirjoittajana oli
nuoremman polven edustaja, lukiolainen Jenny Lindholm, jonka runot
ja proosa kiinnosti kaikenikäisiä lukijoita. Vuodesta 1997 lehteä avusti
muutaman vuoden piirroksillaan jupperilainen Irma Soinio. Valokuvaajana
oli Olavi Laine ihan viime vuosiin asti, mutta hänen heikentyneen
terveytensä vuoksi muutamana viime vuotena on vakituisesti valokuvia
ottanut Kimmo Sierimo.

Haastatteluista on vastannut allekirjoittanut. Haastateltavia on kertynyt
näiden vuosien varrella melkoinen joukko. Heistä tehdyt haastattelut ovat
rikastuttaneet lehden sisältöä hyvin monin eri tavoin, josta lämpimät
kiitokseni kaikille haastatelluille:

Joy 2/93, Kai Haapamäki (50-vuotishaastattelu), kuulunut yhdistykseen
vuodesta 1979 alkaen

Joy 4/93, Ilkka J. Kari (Oma koti omin voimin) oli ostanut tontin
Jupperista ja aikeissa rakentaa tänne talon

Joy 4/94, Matti Kallio, Matti Laine, Topi Tuomas Turunen ja Juha
Luukkonen ("Kvartetti IV B" valloitti römppäjäisjuhlijat) Kallion
ilmaisutaidon lukion III:n luokan pojat haastattelussa
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Joy 1/95, Pirjo Erke (Leiki - opi - kehity) Jupperin Montessori-kerhon
ohjaaja esitteli kerhon toimintaperiaatteita ja toimintaa

Joy 2/95, Mariliina Perkko ja Kirsti Salminen (Nykypäivä on huomisen
historiaa) Museotoimenjohtaja ja kotiseutusihteeri tutustuttivat Espoon
kaupunginmuseon toimintaan

Joy 1/96, Marketta Kokkonen (Espoon kehityksen voimavaroina vahva
osaaminen, yritystoiminta ja laaja kansainvälisyys) Vasta runsaat neljä
kuukautta Espoon kaupunginjohtajana toiminut Marketta Kokkonen
haastattelussa

Joy 2/96, Jouni Holopainen (Jupperin koulu edelläkävijänä) Jupperin
koulun rehtori Jouni Holopainen haastattelussa

Joy 3/96, Mauri Alasaari (Kuin sattuman kauppaa: papista politiikan
myötä hallintomieheksi) Henkilökuvaa Jupperissa vuodesta 1976 asuneesta
Espoon kaupungin hiljakkoin eläkkeelle jääneestä apulaiskaupunginjohtajasta

Joy 4/96, Urpo Sairanen ja Seppo Räisänen (Shakki opettaa johdon-
mukaista ajattelua ja vastuuta) Espoon Shakkiliitossa 10 vuotta puheen-
johtajana toiminut Urpo Sairanen ja yhdistyksemme rahastonhoitaja Seppo
Räisänen haastattelussa

Joy 1/97, Olavi Laine (Kotiseutuneuvos Olavi Laine, uranuurtaja ja
kotiseututyön monitoimiveteraani) Pitkäaikainen omakotiyhdistyksen
puheenjohtaja Olavi Laine haastattelussa

Joy 1/97, Anneli Kovács (Juuret Jupperissa) Jupperissa lapsuutensa
viettänyt Anneli Kovács haastattelussa

Joy 2/97, Pekka Perttula (Kotiseututyö juurruttaa) Dipl.ins. ja toimitus-
johtaja ja yhdistyksen entinen puheenjohtaja Pekka Perttula haastattelussa

Joy 3/97, Riitta Hurme (Laaja ja mielenkiintoinen toimintakenttä) Espoon
kaupungin kulttuuritoimenjohtaja Riitta Hurme haastattelussa

Joy 4/97, Bengt Forsberg (Bel canto -tenori Bengt Forsberg) Jupperissa
asuva italialaisen bel canto -laulutavan taitaja Bengt Forsberg haastattelussa

Joy 1/98, Signe Heikkilä (Signe
Heikkilä - Jupperin Grand Old Lady)
Vuodesta 1945 vuoteen 1984 Juppe-
rissa asunut ja monella tavalla Juppe-
rin elämään vaikuttanut Signe Heik-
kilä haastattelussa

Joy 2/98, Tuija Lehtinen (Tope-
lius-palkittu kirjailija Tuija Lehtinen)
Jupperissa vuodesta 1992 asunut
kirjailija Tuija Lehtinen haastattelussa

Joy 1/99, Eino Tammela (Tamme-
lan Eikka - jutunkertoja ja soittoniek-
ka) Jo 9-vuotiaana vuonna 1937 Jup-
periin muuttanut Eino Tammela
haastattelussa

Joy 2/99, Reijo Helander (Juppi-
lan tilan pehtorin poika) Juppilan
tilan (Juppersgård) pehtorin poika
Reijo Helander haastattelussa
Joy 3/99, Leena Lehtolainen (Perin-
teisen rikosromaanin uudistaja)
espoolainen kirjailija Leena Lehto-
lainen haastattelussa

Joy 1/00, Artturi Winqvist (Talvi-
sodasta virisi yhteishenki Jupperissa)
Vuodesta 1937 Jupperissa asunut
omakotiyhdistyksessä monissa tehtä-
vissä toiminut Artturi Winqvist haas-
tattelussa

Joy 3/00, Maire Hämäläinen
(Vuodesta 1936 kesänviettoa Juppe-
rissa: Maire Hämäläinen muistelee)
Yksi Jupperin yhdyskunnan neljästä
"isännästä" (Juppersgård Ab:n osa-
kas), pankinjohtaja Juho Hämäläinen
ja hänen rouvansa Maire Hämäläinen
kesät Jupperissa

Joy 2/01, Jaakko Linnankivi
(Opetusneuvos Jaakko Linnankivi:
Ihmisen valinnoistakin voi päätellä,
mihin kasvuympäristöön on synty-
nyt) Opetusneuvos Jaakko Linnan-
kivi oli Jupperin koulun opettajana
ja johtajana vuosina 1962-68, ja
ajattelee edelleen Jupperia lämmöllä

Joy 1/02, Veikko Rosendahl
(Brysselistä takaisin Jupperiin)
Eläinlääketieteen lisensiaatti Veikko
Rosendahl haastattelussa

Joy 3/02, Keijo Leppänen (Poh-
diskelua lapsiperheen arjesta, sen
ongelmista ja iloista) Uutisankkuri
Keijo Leppänen haastattelussa
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LOPUKSI
Päättäessäni tämän kymmenen vuo-
den urakan Joyn päätoimittajana on
tunnustettava, että olen hyvin väsy-
nyt. Vuonna 1993 aloittaessani Jup-
perin Omakotiyhdistyksen johtokun-
nassa olin intoa täynnä. Edellisen
vuoden aikana olin jäänyt varhais-
eläkkeelle viisi vuotta ennen varsi-
naista eläkeikää, ja olin tietysti suo-
rastaan vallattoman villi ja vapaa
harrastamaan kaikkea sitä, mitä ei
aikaisemmin ollut ehtinyt.

Yhdistyksen 40-vuotisjuhla oli tulos-
sa, joka sekin antoi pontta lisää.
Varmaan kuvittelin, että nyt pistän
koko Jupperin uusiksi. Minulla oli
onnea, että sain hyviä kumppaneita,
jotka olivat valmiita lähtemään mu-
kaan tehtäväkaruselliin. Eila, Juhani,
Olavi, Pirjo, Seppo ja Silve olivat ne
alkuaikojen työkaverit, joille kiitok-
set kauneimmat esitän. Kiitokset
myös myöhemmin tulleille uusille
jäsenille - Kimmo ja Laura - tiimiim-
me, joka virallisesti on kulkenut
Perinne- ja tiedotustoimikunnan -
nimellä, mutta joka käytännössä on
toiminut "Sainin seurana".

Olemme saaneet aikaan paitsi jäsen-
lehden vuosittaiset numerot, myös
historiikin "Jupperi - furiiritilasta
pientaloalueeksi", yhdistykselle
oman viirin (standaarin), luoneet ja
pystyttäneet useita näyttelyitä, olleet

järjestämässä yhdistyksen 40- ja 45-
vuotisjuhlia, pyrkineet kehittämään
jäsenlehteä ym. ym. Ja kaikki tämä
on tapahtunut talkootyönä - siis "no
money" työstä - vain kulut on yhdis-
tys maksanut. Kieltämättä kulut ovat
varmasti rasittaneet yhdistyksen ta-
loutta, mutta entäpä jos palkkatyöllä
olisi 10 vuotta huhkinut niin monta
ihmistä?

Hyvänä tukena ovat olleet myös yh-
teistyökumppanit, joista Saila Salo-
nen, lehden kannen laatinut, ja edel-
lisen 20-vuotisjuhlanumeron ja tä-
män 25-vuotisjuhlanumeron on tait-

tanut. Oman yrityksensä kiireiden
keskellä hän ei ole kieltäytynyt kos-
kaan auttamasta. Kiitos, Saila.
Toinen uskollinen ja hyvä yhteis-
työkumppani on ollut painopaik-
kamme Helsingin kauppakorkea-
koulun HeSE print, jonka työtiimiä
kiitän lämpimästi. Aina on lehti il-
mestynyt ajallaan, vaikka "deadlinea"
on tullut venytettyä enemmän vaki-
tuisesti kuin poikkeuksellisesti.

Kiitokset ansaitsevat myös Jupperin
Omakotiyhdistyksen puheenjohtajat
Silve Sahlan, Mauri Alasaari ja Tapio
Ala-Peijari, vaikka edellä mainitse-
mani deadline-viivytykset hiukan
verottavatkin osan kiitoksista - arvan-
nette kai syyn.

Valitettavasti tällä hetkellä vallitsee
tilanne, jossa uudesta päätoimitta-
jasta ole tarkempaa tietoa, joten on-
nea hänelle ei voi toivottaa. Toivotan
onnea niille ratkaisuille, joita tiettä-
västi johtokunta joutuu tekemään
asiaa käsitellessään. Uskon, että
kaikki järjestyy, ja lehti kehittyy
nykyajan mittoihin.

Onnea ja menestystä
jäsenlehti Joylle!

SAINI LANU

Puheenjohtajia vuosien varrelta.
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Laaksolahden Martat ry saavuttaa
ensi vuonna kunniakkaan 35
vuoden iän. Vuonna 1968 perus-
tettu yhdistys toimii edelleen
vilkkaasti, ja sen jäsenmääräkin on
kasvanut viime vuosina. Tällä
hetkellä jäseniä on noin 35.
Aktiivisten Marttojen ikähaarukka
on 35 - 90 vuotta. Suurin osa heistä
on laaksolahtelaisia, mutta mukana
on Marttoja myös mm. Jupperista,
Lähderannasta, Viherlaaksosta ja
Veinistä.

LAAKSOLAHDEN MARTAT RY  35 VUOTTA

Laaksolahden Marttojen hallitus vuonna 2002. Takana vasemmalta puheenjohtaja Tuulikki Luopajärvi,
Eeva Saaresto, Leila Pihlaniemi, Raakel Saastamoinen, varapuheenjohtaja Maija-Riitta Grundström,
Airi Lassila ja Soila Sahlberg. Edessä vasemmalta Marjatta Tarvas, Riikka Vacker ja Tuula Olander.

Laaksolahden marttojen toiminta perustuu
sekä jäsenten omiin ideoihin ja kiinnostuksen
kohteisiin että Marttaliiton ja Uudenmaan
Marttapiiriliiton yhteisiin projekteihin ja
teemoihin. Vaikka Martat pääasiassa onkin
kotitalousneuvontajärjestö ja juuri sellaisena
tunnetaankin, liittyvät Marttojen toimintaan
myös kulttuuri, perinteet ja matkailu. Toiminnan
pohjalla vaikuttavat myös Marttajärjestön
yhteiset arvot, joita ovat suomalaisuus,
kansainvälinen toiminta, kotien hyvinvointi,
yhteisöllisyys, avoimuus ja luotettavuus. Näitä
arvoja on pyritty toteuttamaan keräämällä
rahaa ja osallistumalla yhteisiin projekteihin
kehitysmaiden naisten hyväksi. Uudenmaan
Martat ovat myös tukeneet etelä-virolaista
lastenkotia. Laaksolahden Martat ovat olleet
yhteistyössä myös paikallisten yhdistysten
kanssa, järjestämällä muun muassa Katettujen
pöytien näyttelyn vuonna 1998. Lisäksi
Laaksolahden Martat ovat osallistuneet
pelastuspalvelutoimintaan.



 27.

Marttojen keskeisenä tehtävänä ovat
aikuiskasvatus ja kulttuurikasvatus, eli kaikille
avoimien tilaisuuksien järjestäminen, joihin
kutsutaan asiantuntijoita esitelmöimään. Tämän
syksyn ohjelmaan kuuluu mm. egyptiläisen ja
islamilaisen kulttuurin esittely ja naisten
sydänsairauksista tiedottaminen. Syksyllä on
aloittanut toimintansa Marttojen oma lukupiiri
ja suunnitteilla on käsityöpiiri. Aikuiskasva-
tukseen liittyy myös mahdollisuus suorittaa ns.
taitoavaimia, joiden tarkoitus on luoda
marttatoimintaan tavoitteellisuutta ja opinto-
ohjelman muodossa myös yhtenäisyyttä.

Vaikka Laaksolahden Marttojen toiminta
perustuukin Marttaliiton kaikille yhteisiin
periaatteisiin, on käytäntö kuitenkin se, että
yhdistys saa itse laatia oman ohjelman
mielihalujensa ja kekseliäisyytensä pohjalta.
Laaksolahden Martoille tärkeää onkin omaksi
iloksi toimiminen ja oman hyvinvoinnin
lisääminen. Teatteri- ja konsettikäynnit, matkat

ulkomaille ja monet retket kotimaassa ovat
tärkeä osa toimintaa ja ne virkistävät tavallisten
marttailtojen ohella. Tunnetuin Laaksolahden
Marttojen tilaisuuksista on varmaankin joulu-
myyjäiset, jotka tänäkin vuonna järjestetään
Laaksolahden seurakuntatalolla, jossa Martat
muutenkin kokoontuvat jokaisen parillisen
viikon tiistaina.

Jos olet kiinnostunut Marttojen toiminnasta,
lisätietoja saa puheenjohtaja Tuulikki Luopa-
järveltä, puh. 040-825 7431.

Marttojen ohjelma tulevista tapahtumista on
esillä ilmoitustaululla Laaksolahden kirjastossa.

Muuta tietoa Martoista:
www.uudenmaanmartat.fi ja
www.marttaliitto.fi

LAURA TARVAS

Tyttö istui ruokapöydässä nenäänsä
nirpistellen, eikä halunnut syödä keittoaan.
- Maija kulta, etkö ole kuullut miten sellaisille
pikkutytöille käy, jotka eivät syö ruokaansa?
mummi kysyi.

- Joo, niistä tulee mannekiineja.

J J J

- Isä hei, sitten kun mä kasvan isoksi, niin haluan
mennä naimisiin isoäidin kanssa.

- Kuulehan nyt, poikaseni, enpä tiedä
annanko sinulle lupaa mennä naimisiin äitini
kanssa.

- No, miksei? Oothan säkin naimisissa mun
äitini kanssa.

J J J

Maantiedon tunnilla opettaja kyseli läksyjä:
- No, Pekka, kerroppa jotakin Saimaan
kanavasta.

- Tota noin... Mä luulen, ettei meidän telkkarista
sellainen kanava näy ollenkaan.

Pikku-Mikalta oli lähtenyt ensimmäinen
hammas ja äiti neuvoi, että kun sen laittaa
yöksi vesilasiin, niin hammaskeiju noutaa sen
ja laittaa kolikon tilalle.
- Enpä usko, Pekka tuumi. - Mummikin laittaa
hampaansa joka ilta vesilasiin eikä mun
tietääkseni ole saanut lantin lanttia.

J J J

- Äiti kuule, kasvaako isi vielä?
- Ei suinkaan, miten sellaista epäilet?
- No, kun sen pää alkaa työntyä tukan läpi.

J J J

Äidinkielen opettaja kysyi oppilailtaan:
- Mikä aikamuoto on lauseessa: minä olen
kaunis.

- Jos opettaja tarkoittaa itseään, niin se on
tietysti imperfekti.

J J J
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ginseudulle on eri aikoina yhteiskunnallisten
muutosten ja sotienkin johdosta kohdis-
tunut melkoisia muuttopaineita. Kertoisi-
vatko nimet, mistä me olimme Jupperiin
tulleet?

Savolaiset kaskenkaatajat ja vilkkaat
karjalaisperäiset kulkijat ja riistaihmiset
ovat aina olleet tunnettuja liikkuvaisuudes-
taan. Heitä olikin eniten, kaikkiaan 66 kap-
paletta. Puhtaasti alkuperäisiä karjalaisia
nimiä oli kuitenkin vain muutama, kuten
Kilkki, Lanu, Paukkari ja Sirkiä.

Ruotsalaisperäiset rannikon asukkaat olivat
toiseksi suurin ryhmä, 53 nimeä. Tosin
tässä ryhmässä oli useampia 1600-luvun
lopulla muodostetun ruotujakolaitoksen
aikaansaamaa nimistöä: Bergholm,
Blomqvist, Cederlöf, Rosendahl, Nordman,
tai myöhempiä sotilasnimiä, kuten Balk,
Bärn, Slip, Kihl jne, joiden kantajat olivat
useimmiten armeijan rulliin joutuneita
suomalaisia talojen nuorempia poikia tai
muutoin pestautuneita.

Nimissä esiintyy myös runsaasti elämän-
muutosten, kuten koulutukseen tai opin
tielle siirtymisen yhteydessä 1500-1600 -
luvuilla otettuja uusia nimiä: Andersin,
Pekander, Helander, Hertell, Taxell, Wesan-
der ja Akrenius.

Seuraavaksi yleisin ryhmä
olivat hämäläisperäiset
nimet, joita oli kaikkiaan 38.
Pohjalaisia löytyi 9, suomen-
nettuja tai otettuja nimiä 34,
ja 34 oli myös niitä, joita ei
pystynyt määrittelemään.
Ulkolaisia nimiä oli 3: saksa-
lainen Schohin, unkarilainen
Lakner ja venäläinen Soko-
lowski. Seppä oli ainoa am-
mattiin perustuva nimi.

Nimet saattavat kertoa
myös paljon enemmän kuin
osaamme kuvitellakaan, ei

välttämättä kantajastaan, vaan meistä ihmi-
sistä yleensä:

Nimestä Eerik löytyy ensimmäinen kalen-
terimaininta Suomessa vuodelta 1331.
Muinaisskandinaaviassa Airik tarkoitti yksin
hallitsevaa, ja se on vanha Sveakunin-
kaiden arvonimi. Nimen jälkiosa "rik"
esiintyy puolestaan muinaissaksan kielessä
tarkoittaen hallintoaluetta. Vanha äänneasu
sanalle on "Airisto". Jupperin jäsenluette-
lossa nimi esiintyy Eerikäisenä.

Vanha skandinaavinen perusta on myös
nykyisen palopäällikkömme Lasse Gustafs-
sonin nimellä. Ruotsalaiset, jotka idänret-
killään perustivat Venäjän valtakunnan
(Ruotsi = Rus) ottivat viikinkiajan lopulla
nimen slaaveilta. Kantasanana on "Ghosti",
joka esiintyy muinaispuolassa gost tarkoit-
taen vierasta (vertaa "Kesti"). Keskiajalla
nimi säilyi lähinnä göötanmaalaisten aatelis-
ten nimenä (Göta tarkoittaa alun perin
ihmistä). Suomeen nimi levisi papiston
välityksellä.
�
Sven, joka tarkoittaa poikaa, nuorukaista,
aseenkantajaa, on perustana Soininen
nimeen. Soini on myös mytologian jätti-
läinen, erään Kalevan pojan nimi. Veini on
myös nimen eräs muoto, ks. naapuri-
kylämme Sveins.

Jupperin Omakoti-
yhdistyksen
jäsennimistön
kertomaa

Sattuipa arkistoni siivouk-
sen yhteydessä silmiini
Jupperin Omakotiyhdistyk-
sen jäsenluettelo vuodelta
1997. Mitähän se mahtaisi
kertoa tai tietää ympäril-
lämme asuvista henkilöis-
tä? Lista sisälsi kaikkiaan
248 eri sukunimeä. Helsin-

MEITÄ ON MONEKSI
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Muinaisnorjalainen nimi Håkan muuttui
ilmeisesti saksalaisten kauppiaitten vaiku-
tuksesta "Hagen" sanaksi, ja siitä Suomen
Hakuliksi. Nimi merkinnee hyödyllistä,
kätevää tai korkea-arvoista jälkeläistä.
Jupperin jäsenluettelossa nimi on muuttunut
Hakuliseksi.

Saksalaisen kauppiaitten jälkiä myötäilee
myös nimi Hassinen = Der Hessen, "hesseni-
läinen", Kuortti = Konrad, Knuutila = Knut,
"ylpeä".

Muinaissaksalaiseen sanaan Herman =
Sotajoukkomies on muuttunut itäsuoma-
laisessa nimiperinteessä Mannikaiseksi tai
Manniseksi ja siitä edelleen Jupperissakin
esiintyväksi Mannilaksi (vertaa Helsingin
kaupunginosaan Hermanni).

Myös jupperilainen Mönkkönen saattaa
perustua germaaniseen miehen nimeen
Mancke, Mähnke, latinaksi Magnus, Espoon
Mankki on lähellä tätä sanaa.

Vuonna 397 kuoli Milanon piispa Ambrosius
= Jumalten ruoka. Tästä etunimestä muo-
dostui hämäläis/satakuntalaisessa yhteisös-
sä nimi Brusi, joka Jupperissa esiintyy ni-
messä Rusila.

Moni muukin pyhimysnimi tai etunimi,
varsinkin idästä peräisin oleva, on ollut
perustana jupperilaisten nimille, kuten
Iivonen ja Ilola, alkuperäinen nimi Hilarius
on tarkoittanut iloista, reipasta. Karjalassa
vastaava nimi on Iivana.

Juopperi = Jaakob on lähtöisin nimen skan-
dinaavisesta muodosta Jop, Joper. Nimi
on siirtynyt Iin, Kemin ja Rovaniemen
tienoilta Kaustisiin, Perhoon ja Vimpeliin.
Juusela = Joosef on myös muunnosta
Pohjanmaalta ja Peräpohjolasta, mutta
esiintyy myös Länsi-Suomessa talonnimenä.

Halonen, ilmeisesti alkuperäinen kreikka-
lainen Thalelaios, on Karjalassa Hali, Haloi.
Turun lähellä on Halikko niminen paikka.

Holopainen: nimeen sisältyy venäjän kie-
lestä lainautunut palvelijaa tai sotamiestä
merkitsevä sana. Itse nimi on savolais-
peräinen.

Kari: raamatullisen Isaskarin heimon
jäsenistä sanottiin, että he ymmärsivät ajan
ja käsittivät, mitä Israelin oli tehtävä. Nimi
on muuntuma karjalaisesta Makarios tai
lännen kautta tulleesta Ansgarius -nimestä,
mikä tarkoittaa "onnellista", ks. myös
Makkonen.

Karppinen: Polykarpus = runsashedelmäi-
nen, oli Smyrnan piispana noin vuonna
100. Nimi saattaa olla lähtöisin myös hansa-
kaupan aikaisesta pilkkanimestä "garp".
Vanhimpia merkintöjä nimen esiintymisestä
Suomessa löytyy Turusta vuodelta 1432 ja
Vehmaalta 1387.

Perttula: muodostuu aramean kielisestä
Bar Tolmai = Ptolemaioksen poika -nimestä.
Suomesta löytyy pitäjännimet Pertteli ja
Pertunmaa. Tässä nimiryhmässä kannattaa
ottaa esille vielä nimi Tapanainen =
Stefanos, Kruunu eli Seppele. Hän oli
ensimmäinen kristikunnan marttyyri ja
toinen joulupäivä on pyhitetty hänen
muistolleen. Helsingissä on Tapanila
niminen kaupunginosa. Nimen kantana
saattaa myös olla ikivanha suomalainen
etunimi "Tapavaino".

Nimet saattavat myös kertoa nimen saanei-
den esi-isiemme ominaisuuksista ulkopuoli-
sen henkilön silmin katsottuna. Henkilöille
annetuista lisänimistä kölleistä (Sköld) saat-
toi muodostua pysyvä sukunimi. Tällainen
on mm. Hujanen. Nimen perustana on sana
huja, huju = arvostelukyky, huisku, vihta
tai myös pitkä tai hoikka.

Korhonen: sanalla on monta merkitystä
mm. huonokuuloinen ihminen, ylpeä, rikas
tai korhopää = pörröpää.
Kärkkäinen = kärkäs.

Lanu: Virolahdelta peräisin oleva rysän-
tapaisen lankamerran nimitys. Todennäköi-
sesti nimi tarkoittaa kuitenkin hitaasti
kulkevaa hoikkaa ihmistä.

Leinonen: surullinen, onneton, heikko,
voimaton.

Summanen: suurikokoinen, vauras, sitkeä.
Summasia tuli sodan jälkeen siirtolaisina
Uudeltakirkolta, Salmista ja Suojärveltä.
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Tarvainen: tanakka, leveäharteinen.
Vuodelta 1373 löytyy ensimmäinen
merkintä nimestä. Esiintyy runsaana
Hämeessä, Etelä ja Keski-Savossa ja
Viipurin-Jääsken tienoilla.

Kannattaisi ehkä vielä syventyä eräiden
nimien taustaan ja merkitykseen. Lähinnä
tulee mieleen:

Kähtävä: perustuu lappalaisperäiseen
kuikkaa merkitsevään sanaan, mutta on
Kalajoen alueelta peräisin.

Levo: tarkoittaa metsäaukiota tai lepo-
paikkaa. Esiintyy asutusnimenä mm. Huitti-
silla, Paraisilla, Porissa, Suomusjärvellä,
Kiikalassa. Karjalassa Levo ollut käytössä
sukunimenä Kivennavalla.

Pöykkö: Rovaniemen ensimmäisen kappa-
laisen Krister Boneliuksen mukaan muodos-
tunut talon ja suvun nimi.

Tarvas: Nimi on otettu, mutta mielen-
kiintoiseksi sen tekee henkilöiden sukulai-
suus kirjailija Mika Waltariin. Valtar =
valtias/ohjaaja. Nimiyhteys Tarva/Valtar on
melko ilmeinen. Isossakyrössä on myös
Valtari niminen paikka.

Vaikka sukunimet perustuvat pääsääntöi-
sesti miesten nimistä johdettuihin sanoihin,
on Jupperissa poikkeus ja se on nimi Malin.
Nimi on Raamatun Magdaleenasta. Pohjan-
maalla se esiintyy asussa Maalin.

Väestörekisterikeskuksen ilmoituksen mu-
kaan Suomessa oli käytössä vuonna 1985
tehdyn laskelman perusteella 79.000 eri-
asuista sukuninimeä. Edellä olevat tiedot
ovat yleistettyjä, joten saattavat pitää
paikkansa, mutta täysin toisenlaisetkin
johdannot nimien perusteella saattavat tulla
kysymykseen.

SEPPO RÄISÄNEN

Huokaus
Ahti Parviainen

4.11.2002 - 17.11.2002

Maalauksia &
Valokuvia

Espoon
kulttuurikeskus,
kulttuuriaukio,

Tapiola

ma-pe 8-21, la-su 9-18
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JUPPERILAISTA HISTORIAA 50 VUODEN TAKAA

Opettaja yksin koulussa, oppilaatj�iv�t kotiin
"Jupperi ei saa koskaanomaa koulutaloa"
Vakavuudessaan hullunkurinentilanne syntyi eilen Viherlaak-son ruotsalaisella kansakoulul-la. Espoon kunnanviranomais-ten ja kansakouluntarkastajanm��r�yst� totellen Jupperinpiirin johtajaopettaja saapuialoittamaan kouluty�n t�ss�kansakoulussa oman piirins�ulkopuolella.

   Oppilaita ei kuitenkaan saa-punut. Sunnuntaina Jupperin-Laaksolahden kouluik�istenlasten vanhempain kokous tekiyksimielisen p��t�ksen, ett�Viherlaaksoon m��r�tyt lapsetpysyv�t kotona.   Opettaja kuitenkin vapau-tettiin tottelemasta johtokun-taa ja vanhempia sik�li, ett�h�n saattoi diplomaattisten v�-lien rikkoutumatta totella

my�s kansakouluntarkastajaamik�li halusi. Aamuvarhainopettaja l�hti koululle, jossah�nt� odottivat tyhj�t sein�t.   Nyt on Jupperin koulusotap��ttynyt sellaiseen umpiku-jaan, ett� sen selvitt�minen onjo kertakaikkiaan korkeimpienkouluviranomaisten asia. Es-poon kunnan viranomaisettuskin voivat t�t� "Gordioninsolmua" aukaista, ja ainakinJupperin-Laaksolahden lastenvanhemmat ovat siin� k�sityk-sess�, ettei kunnalla oli siihenhaluakaan.
   Viitataan er��n tunnetun es-poolaisen ruotsinkielisen joh-tomiehen viime syksyn� sa-man koulujupakan yhteydess�julkisessa kokouksessa lausu-maan ukaasiin: "Jupperi ei tulekoskaan saamaan omaa kansa-koulua".

HS 16.9.02

Koululakko JupperissaEspoon Jupperin koulupiirin
johtokunnan ja vanhempien
kokouksessa uudistettiin p��-
t�s, ettei lapsia en�� l�hetet�
kouluun piirin ulkopuolelle.
  Lukukauden alusta oppilaat,
joita on yli 70, ovat k�yneet
koulua ns. N�s�kk�l�n pikku-
huvilassa nelj�ss� vuorossa
kaksi tuntia kerrallaan.HS 15.9.02
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KIRJASTO KESKELLÄ KYLÄÄ
10.10.2002 KLO 18-22 LAAKSOLAHDEN KIRJASTOSSA

Kirjastotapahtumaan, Laaksolahden kirjas-
toon kokoontui mahtava määrä paikkakunta-
laisia, kuuleman mukaan ainakin 600 henkeä
kävi kuuntelemassa, katselemassa ja nautti-
massa tapahtuman tarjontaa. Järjestäjinä
olivat Laaksolahden kirjaston väki ja Juppe-
rin Koko kylä kasvattaa -hanke.

Ohjelmassa oli 18–21 erilaisia esityksiä eri-
laisten puheenvuorojen lisäksi mm. lasten

ja nuorten näytelmällisiä ja musiikillisia esi-
tyksiä Aleksis Kiven tuotannosta ja Jupperin
koulun opebändin sekä Karakallion koulun
opettajien laulu- ja musiikkiesityksiä. 18–22
kerrottiin kummitusjuttuja ja tarinoita partio-
teltassa, kynttiläpolku, valokuvanäyttely,
lasten taidenäyttely, kirjavinkkausta, museo-
autoja, poistokirjamyyntiä, arpajaisia, syötä-
vää ja juotavaa.

KUVASATOA  - kuvannut Kimmo Sierimo

Espoon kaupungin kulttuurijohtaja
Georg Dolivo avasi tapahtuman

Kaupunginvaltuutettu Sirpa Hertell kertoo mietteitään kirjastosta

Uutisankkuri Keijo Leppänen esittelee
kirjaansa "Isyystesti"

Kirjailija Tuija Lehtinen kertoo
tuotannostaan

Illan juontajana toimi Eeva-Riitta Puomio,
joka edusti tapahtuman toista järjestäjää
Jupperin Koko kylä kasvattaa -hanketta
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Jo päivällä käytiin pystyttämässä
Laaksolahden kirjastoon kaksi
näyttelytaulua 25-vuotta täyttäneestä
jäsenlehti Joysta.
Juhani Tarvas ja Saini Lanu.

Citroen v. 1947, omistaja Olavi Paavonen

Myyntipöydällä oli tarjottavaa

Laaksolahtelaiset Juhani Hämeri ja
Kari Pohjakallio kertoivat keväällä
ilmestyneestä "Terveisiä Espoosta! -
Espoolaista kulttuuria postikorteilla"
kirjasta.
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Rion ympäristökokouksen 10-vuotis seurantakokoukses-
sa Etelä-Afrikan Johannesburgissa linjattiin kestävän
kehityksen tulevaisuutta. Osallistuin kokoukseen Suomen
valtuuskunnan jäsenenä, edustaen kansalaisjärjestöistä
naisjärjestöjä.  Suomessa kokoukseen valmistauduttiin
hyvin ja laajalla kansalaisjärjestöjen ja ministeriöiden
välisellä yhteistyöllä. Siksi Suomen valtuuskunnalle ei
ollut yllätys sekään, että mm. naisten oikeudet nousivat
ympäristökokouksessa niin vahvasti esille.

Yksi tärkeä haaste Johannesburgin kokoukselle oli
köyhyyden vähentäminen. Voittopuolelle voidaankin
listata toimintaohjelmaan yksimielisesti hyväksytty
tavoite, että vuoteen 2015 mennessä tulee puolella
vähentää niiden miljoonien köyhien määrä, jotka elävät
alle dollarilla päivässä ja joilla ei ole käytössään puhdasta
vettä tai sanitaatiota.  Sain itse kokea miltä arki Etelä-
Afrikan slummissa näyttää, kun vierailimme mustien
asuttamassa Alexandran hökkelikylässä  Johannesburgin
ulkopuolella. Vanhasta tiilestä ja aaltopellistä kyhätyissä
vajoissa asui arvioiden mukaan jopa 300 000 asukasta
ilman vettä, vessaa tai sähköä. Useimmissa kodeissa
yksinhuoltajaäiti kasvatti mutaisella pihamaalla leikkivää
lapsikatrastaan haaveillen paremmasta tulevaisuudesta.
Toivottavasti toimintaohjelmaan juhlallisesti kirjattu
tavoite köyhyyden poistamisesta toteutuessaan parantaa
myös isäntämaa Etelä-Afrikan köyhimpien, eli naisten
ja lasten, elinolosuhteita .

Uusiutuvien energialähteiden käytölle olisivat EU- maat
halunneet kirjata tiukat tavoitteet. Tässä tavoitteen asette-
lussa epäonnistuttiin globaalilla tasolla, vaikka Euroopan
Unionin maat hyväksyivätkin oman energiaohjelmansa.
Johannesburgin slummialueella sähkön ja kelvollisen
lämmitysenergian puute oli ratkaistu hyödyntämällä
kivihiilipölyä ja pihamaan mutaa. Näistä aineista
pyöriteltiin lumipallon kokoisia kokkareita, joilla taloja
kylmään vuodenaikaan lämmitettiin vanhoissa peltipur-
keissa polttamalla. Lämmön lisäksi saatiin taloihin silmiä
kirvelevä ja suussa maistuva rikin katku. Kestävän kehi-
tyksen, uusiutuvien energialähteiden ja huoneilman
terveellisyyden vaatimuksesta ei niissä olosuhteissa
keskusteltu.

Miten sitten toteutuvat kestävän kehityksen tavoitteet
meillä Espoossa ? Ympäristölautakunta on Espoo-
strategian mukaan korostanut ympäristöraportoinnin
tärkeyttä. Ympäristöraportoinnin tulee olla osana kau-
pungin johtamis- ja ohjausjärjestelmää ja kaupungin
toimintakertomuksessa pitäisi käsitellä ympäristön
kannalta keskeiset asiat. On myös tärkeää, että jokainen
kaupungin toimielin omalta osaltaan miettii miten kestä-
vää kehitystä voisi Espoossa edistää.

JOHANNESBURGISTA JUPPERIIN
- Kestävä kehitys Espoossa

Espoo on Suomen nopeimmin kasvava kaupunki. Edes
aiemmin asetetut väestönkasvuennusteet eivät näytä
riittävän, kun väkeä muuttaa Espooseen 5000 asukkaan
vuosivauhtia. Uudet ja vanhat asukkaat haluavat  asua
luonnonläheisessä kaupungissa, joka turvaa peruspalve-
lujen ohella luonnon monipuolisuuden säilymisen myös
tuleville sukupolville. Meille jupperilaisille on tärkeää
saada säilyttää alueemme pientalovaltainen luonne, hyvät
ulkoilumaastot ja kotijärvemme Pitkäjärvi yhteisenä
virkistyskeitaanamme.

Toivottavasti Johannesburgissa hyväksytyllä toiminta-
ohjelmalla on vaikutuksensa myös Suomessa ja Espoossa.
Toivottavasti meillä on tahtoa ja taloudellisia mahdol-
lisuuksia jatkaa Espoon ympäristöstrategian mukaan
Pitkäjärven kunnostamista, vähentää liikenteen aiheutta-
mia meluhaittoja ja säilyttää vielä rakentamattomat vir-
kistysalueet luonnonvaraisina.

Sirpa Hertell
Espoon kaupunginvaltuutettu
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Kotiseutuhistoria on rikkautta, jonka
kaikin tavoin tallentaminen on
todellisen aarteen säilyttämistä
varsinkin tulevia sukupolvia varten.
Jokainen, joka kerää ja tallentaa
kotiseutunsa historiaa, voi tuntea
tyytyväisyyttä tehdystä työstä ja sen
hedelmällisestä vaikutuksesta
tulevaisuuteen.

Juhani Hämerin ja Kari Pohjakallion kirja
"Terveisiä Espoosta! - Hälsningar från Esbo!
- Espoolaista kulttuuria postikorteilla -
Esbokultur på postkort" on erinomainen
osoitus harrastuksesta, josta syntyy perinnettä
tallentavaa aineistoa kirjaksi asti. Postikorttien
keräily saa syvemmän merkityksen jaettaessa
kokoelmien anti laajemmalle kirjaan ja
lukijoille.

"TERVEISIÄ ESPOOSTA!
- HÄLSNINGAR FRÅN ESBO!"

Julkaisija:
Espoon perinneyhdistys Aurora ry

Kirjoittajat:
Juhani Hämeri, Kari Pohjakallio,
Clara Palmgren (Kauniaisen osuus)

Ulkoasu - Layout:
Olli-Matti Lahtimies

ISBN 951-98984-0-9

Kirjapaino Verbi Oy
Espoo- Esbo

TERVEISIÄ ESPOOSTA!
HÄLSNINGAR FRÅN ESBO!

Kirjan sisältö on koottu ja kirjoitettu sujuvasti.
Postikortin suomalaista historiaa selvitetään
kuvasta korttiin, sen kehityskaaresta korttien
keräilyyn ja espoolaiseen korttiin.
Espoolaisten korttien paikkakuntahistoriaan
perehdytään kuva-aiheittain lähtemällä
Suurelle Rantatielle - Kuninkaantielle,
Espoon silloille, Espoon kirkolle ja
merelliseen Espooseen, käydään välillä
rautatiellä, Kauniaisissa ja päädytään lopulta
espoolaiseen maalaismaisemaan.

Kirjan postikortit ovat peräisin 1900-luvun
alkupuolelta ennen vuotta 1920. Kirjan tekstit
ovat sekä suomeksi että ruotsiksi, joka myös
espoolaishistoriassa on paikallaan. Kirjan
ulkoasu ja taitto ovat laatutyötä. Eipä voi
kuin suositella kirjaa jokaisen kodin
kirjahyllyyn ja luettavaksi.

SAINI LANU
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SYYSMIETTEITÄ

On lokakuu,
ei paista aurinko ei kuu.
Sataa, tuulee ja pimeä on.
Päivä on harmaa valoton.

Minne meni päivät aurinkoiset,
niin lämpöiset, niin suloiset.
Minne katosi kukat niittyjen.
Minne joutui marjat metsien.
Miksi ei enää lintujen laulu soi.
Ei lehdet puussa vihannoi.
On kylmennyt hiekka rantojen,
on hiljennyt liplatus laineiden.
Ei souda taivaalla poutapilvet,
ei tuule lempeät kesätuulet.
On kesä kauniissa muistoissa vaan,
jäimme sitä kaihoten kaipaamaan.

Mutta ei - me emme murehtia saa
kesää, mi mielessä kangastaa.
Kukat vain väsyivät kukkimaan,
marjat poimittiin tertuistaan.
Linnut ovat kauaksi lentäneet,
lehdet jo maahan varisseet.
Rantojen hiekkaa huuhtelee,
syksyn tuulet ja kylmät veet.
On taivas peitossa pilvien,
on vuoro syysmyrskyjen.

Talvi taas tekee tuloaan,
lumi kohta peittää vaipallaan.
Nyt maa ja luonto levätä saa,
uusia voimia kartuttaa.
Vielä ennen talven tuloa,
saimme nähdä kaunista loistoa.
Kun luonto pukeutui purppuraan,
sai kaiken väreissä hohtamaan.
Aivan kuin sadussa metsä ja maa,
jäähyväiset kesältä saa.

- Muista oi, ihmislapsonen,
tässä on salaisuus viisauden.
Kevään ihmettä emme kokea vois,
ellei kesä välillä mennyt pois.
Jälkeen talven kylmän ja viluisen,
saamme kevään jälleen suloisen.
Se uusi on aina ja ihmeellinen,
on Luojamme antava lahjaksi sen.

17.10.1972, SIGNE HEIKKILÄ
(Kirjoitettu Sammatin Marttojen vierailuiltaan)
(Runo julkaistu Joy 1/98)
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Jupperin koulu, keskisessä Es-
poossa, seisoo erään mäen
laella liki Jupperin kylää. Sen
läheisin ympäristö on asvalt-
tipiha, mutta alempana alkaa
tiheämpi asutus, jossa ennen
kuin koulu oli mäelle noussut,
aaltoili sakea metsä.

Aleksis Kiven "Seitsemän vel-
jeksen" aloitustekstiä hieman
vapaasti muunnellen selviää
se paikka, jossa Jupperin
"kyläkoulu" sijaitsee. Tähän
opinahjoon tallustelee arki-
aamuisin 467 oppilasta, osa
heistä kipittää esikouluun ja
loput luokkiin. Koulu on kasva-
nut pienestä kyläkoulusta vuo-
sien kuluessa Espoon neljän-
neksi suurimmaksi alakouluksi.
Opettajia koulussamme on 26
ja toimintaa ohjailee rehtori
Jouni Holopainen. Yhteensä
henkilökuntaa on 45 ja perus-
opetusryhmiä 16.

Mitä kaikkea koulussamme
sitten tapahtuu? Tähän kysy-
mykseen löytyy jonkinlainen
vastaus koulumme lukuvuosi-
oppaan kansilehdellä olevasta
toimintakalenterista. Tämän
syksyn aikana olemme mm.
kuunnelleet Tapiola-Sinfoniet-
taa, viettäneet Espoo-päivää,
järjestäneet sadonkorjuunäyt-
telyn, pitäneet vanhempain-
iltoja ja osallistuneet Unicef-
kävelyyn liikuntapäivänä.

Oppilaat keräsivät tällä tem-
pauksella sponsoriensa tuke-
mana Unicefille rahaa peräti
6.500 euroa. Oppilaita oli kau-
niina syyspäivänä kävelemässä
Laaksolahden pururadalla noin
400 ja kilometrejä karttui
yhteensä yli 3000! Se oli upea
suoritus, suuret kiitokset kaikil-
le osallistujille ja sponsoreille.

Näiden tapahtumien lisäksi
meillä on ollut erilaisia hen-
kilökunnan koulutustilai-
suuksia, joissa olemme mm.
pohtineet Espoon arvoja koulu-
maailman näkökulmasta. Alek-
sis Kiven päivänä kirjasto jär-
jesti tapahtumaillan "Kirjasto
Keskellä Kylää", ja tähän pro-
jektiin oppilaat, opettajat ja
luokkatoimikunnat myös osal-
listuivat.

Koulun pihamaalla vierailijaa
tervehtii melkoinen määrä pol-
kupyöriä siististi telineissään.
Ulko-ovesta sisään astuessaan
kävijä ehkä huomaa työsken-
telyyn syventyneitä oppilaita
muuallakin kuin luokkahuo-
neissa. Koulumme kaikki mah-
dolliset ja mahdottomatkin tilat
ovat tällä hetkellä opetuskäy-
tössä - me suorastaan pursui-
lemme! Toivottavasti tähän
ahtauteen tuo ensi syksynä hel-
potusta Juvela-taloon tulevat
kuusi uutta opetustilaa. Mitkä
luokat Juvelassa sitten majaile-

vat, on vielä mietintämyssyssä.

Syksyn kuluessa esikoululaiset
ja ekaluokkalaiset ovat saaneet
omat koulukumminsa ja aapi-
sen sivujen nurkatkin ovat jo
kiertyneet koirankorville. Tä-
hän mennessä on opittu kirjai-
met a, e, o, u, i, s, n, l, m ja t,
ja osataan vähän "oikeesti"
lukea.

Pihan uudet kiipeilytelineet on
testattu moneen kertaan ja jy-
vät on eroteltu akanoista. Piha-
metsikköön on rakenneltu ma-
joja, kiville on kiivetty ja hiek-
kakentällä on käyty monta
tiukkaa jalkkisottelua.

Lopuksi erään pienen koulu-
laisen määritelmä sanalle kou-
lu: Koulu on paikka, jossa opis-
kellaan ja harjoitellaan kaiken
maailman asioita ja opetellaan
elämään hyvin. Siinäpä se on
sanottu

MARJA HETEMÄKI
Jupperin koulun opettaja

OLOA JA
ELOA
JUPPERIN
KOULUSSA
SYKSYLLÄ
2002
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JUPPERILAINEN - LIITY JUPPERIN OMAKOTIYHDISTYKSEEN
jos et vielä ole jäsen!

JÄSENMAKSUA EMME PERI, LIITTYMISMAKSU ON 17 €

JÄSENETUNA UUDET JÄSENET SAAVAT KIRJAN
JUPPERI - FURIIRITILASTA PIENTALOALUEEKSI

arvoltaan 20 € - niin kauan kuin kirjaa riittää.

Jäseneksi liittyessäsi voit joko ottaa yhteyttä kehen tahansa yhdistyksen johtokunnan jäseneen
tai rahastonhoitajaan tai maksaa suoraan yhdistyksen tilille. Johtokunnan jäsenten yhteystiedot

ja yhdistyksen tilinumero ovat JOY:n kansilehden kääntöpuolella.

JUPPERIN OMAKOTIYHDISTYS RY

JOY -JÄSENLEHDEN ILMOITUSMAKSUT
Lehdessä julkaistavat ulkopuoliset ilmoitukset ovat maksullisia.

Maksu peritään painatus- ja jakelukulujen peittämiseksi.

MAKSU ON: kokosivulta 34 €
puolisivulta 20 €
neljännessivulta 10 €

Maksu voidaan jättää perimättä ilmoituksista, joissa kerrotaan esim. jäsenetuisuuksista,
uusista palveluista alueellamme tai jäsenistöämme kiinnostavasta tapahtumasta,

toiminnasta tms. Myöskään jäsenistön pikkuilmoituksista
ei vanhan päätöksen mukaisesti peritä maksua.

Toimintaamme tukevien tahojen ilmoituksia julkaisemme maksutta
kohtuulliseksi katsomissamme puitteissa.

Ilmoitusaineisto on oltava valmis painettavaksi.

Päätoimittajalla on oikeus sopia ilmoituksista
ja tiedotustoimikunta päättää mahdollisista muutoksista ja tulkinnoista ilmoitusten suhteen.

Kiitos Saini
10 vuoden
upeasta
rupeamasta!

M A I N O S T O I M I S T O

SAILA SALONEN

Mainonnan suunnittelija,  MAT

Matkamiehenpolku 1 D,  00320 HELSINKI (Etelä-Haaga)

Puh.  (09) 4580 223,  fax  (09) 4580 343,  GSM 0500 - 422100



JUPPERIN OMAKOTIYHDISTYS
TAPAHTUMAKALENTERI MARRASKUU 2002 – TAMMIKUU 2003

MARRASKUU
1.11. pe
2.11. la
3.11. su
4.11. ma
5.11. ti Lentopallo 20
6.11. ke
7.11. to
8.11. pe
9.11. la
10.11. su
11.11. ma
12.11. ti Johtokunnan kokous 19, lentopallo 20
13.11. ke Sukututkimuskerho 19
14.11. to Askartelukerho 18-19
15.11. pe
16.11. la
17.11. su
18.11. ma
19.11. ti Lentopallo 20
20.11. ke Syyskokous Tammenterhossa 18.30
21.11. to Askartelukerho 18-19
22.11. pe
23.11. la
24.11. su
25.11. ma
26.11. ti Sainin seura 19, lentopallo 20
27.11. ke Sukututkimuskerho 19
28.11. to Askartelukerho 18-19
29.11. pe
30.11. la

JOULUKUU
1.12. su
2.12. ma
3.12. ti Lentopallo 20
4.12. ke
5.12. to Askartelukerho 18-19
6.12. pe
7.12. la
8.12. su
9.12. ma
10.12. ti Johtokunnan kokous 19, lentopallo 20
11.12. ke Sukututkimuskerho 19
12.12. to Askartelukerho 18-19
13.12. pe
14.12. la
15.12. su
16.12. ma
17.12. ti
18.12. ke
19.12. to Askartelukerho 18-19
20.12. pe
21.12. la
22.12. su
23.12. ma
24.12. ti
25.12. ke
26.12. to
27.12. pe
28.12. la
29.12. su
30.12. ma
31.12. ti

TAMMIKUU
1.1. ke
2.1. to
3.1. pe
4.1. la
5.1. su
6.1. ma
7.1. ti Sainin seura 19, lentopallo 20
8.1. ke Sukututkimuskerho 19
9.1. to Askartelukerho 18-19
10.1. pe
11.1. la
12.1. su
13.1. ma
14.1. ti Johtokunnan kokous 19, lentopallo 20
15.1. ke
16.1. to Askartelukerho 18-19
17.1. pe
18.1. la
19.1. su
20.1. ma
21.1. ti Sainin seura 19, lentopallo 20
22.1. ke Sukututkimuskerho 19
23.1. to Askartelukerho 18-19
24.1. pe
25.1. la
26.1. su
27.1. ma
28.1. ti Lentopallo 20
29.1. ke
30.1. to Askartelukerho 18-19
31.1. pe

Kerhot kokoontuvat
yhdistyksen toimitilassa,

Tammenterhossa, Tammipääntie 33.

Lentopalloa pelataan Jupperin koululla.

Seuraava lehti 1/2003
ilmestyy tammi-helmikuussa




