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PUHEENJOHTAJAN
PALSTA
Olemme aloittamassa jälleen uutta toimintavuotta. Syksyllä hyväksytyn toimintasuunnitelman
mukaisesti toiminta tulee olemaan pääpiirteiltään
perinteiden mukaista. Yhtenä näkyvimpänä
toimintamuotona
ovat
tietenkin
erilaiset
yhteiset tilaisuudet. Niitä on nytkin tarkoitus
järjestää aikaisempien vuosien tapaan. Niiden
osanottajamäärät ovat osoittaneet hiipumista.
Parhaimmillaan
puolet
osanottajista
on
tapahtumatoimikunnan ja johtokunnan jäseniä
perheineen. Syitä tähän on pohdittu ja niitä on
varmaan useita. Onko niin, että perinteinen
”kylätapahtuma” ei ole enää oikea toimintamuoto
pääkaupunkiseudulla olevalla omakotialueella.

seuraavan vuoden toimintasuunnitelmaan. Toki
jo sovittujakin tapahtumia voidaan vielä kehittää
paremmiksi. Se edellyttää kuitenkin myös
palautetta asukkailta. Otan mielelläni vastaan
sekä kritiikkiä että tietysti myös kiitosta.

Yhdistyksen tärkeimpänä toiminta-alueena on
pidetty kuitenkin jäsenten etujärjestötoimintaa.
Tämähän
tarkoittaa
usein
kaavaja
tiekysymyksiin vaikuttamista. Näitä asioita
on käsitelty tarkemmin toisaalla lehdessä.
Omakotiyhdistys pyrkii tukemaan myös muuta
asukkaita palvelevaa toimintaa. Näistä hyvänä
esimerkkinä on Koko Kylä Kasvattaa projekti
sekä muut jonkin asian ympärille syntyneet
Monen työpäivät ovat venyneet melko pitkiksi ryhmät, joiden järjestämästä toiminasta on lisää
ja toisaalta omat ja lasten harrastukset vievät toisaalla lehdessä
entistä enemmän aikaa. Niiden kohteet ovat
useimmiten oman alueen ulkopuolella, jonne Näkyvä toimintamuoto ja myös yhdistyksen
on nykyään helppo lähteä omalla autolla. Siinä budjetista merkittävän osan ottaa tämä lehti.
ei jää enää kovin paljoa aikaa omalla alueella Tätähän ollaan nyt toimittamassa uusin voimin.
tapahtuvalle toiminnalle. Toisaalta jotkut ehkä Toimituksen esittely on tarkemmin toimituksen
haluavatkin pitää kotinsa paikkana, jossa voi sivulla. Toimituksessa on nyt mukana isompi
rauhassa rentoutua. Liiallinen osallistuminen ryhmä ja myös uusia/nuoria jupperilaisia. Tämä
paikalliseen toimintaan saattaisi uhata tätä. tulee näkymään varmasti lehden ulkoasussakin.
Omakotiyhdistyksen tavoite tulee olla alueen Uusi toimitus järjestäytyi niin myöhään, että
asukkaiden tavoitteiden ja toiveiden mukainen. sillä ei ole ollut vielä mahdollisuutta uudistaa
Jos jotkut eivät halua osallistua alueelliseen lehden ulkoasua, mutta sekin tullee näkymään
toimintaan, ei heitä pidä siihen painostaa. seuraavassa lehdessä. Lehden tulisi heijastella
Toisaalta jos tapahtumien ohjelma ei vastaa mahdollisimman paljon myös asukkaiden
asukkaiden toiveita, niin ohjelmaa tulisi osata näkemyksiä. Parhaiten toimiva lehti saadaan
muokata ”parempaan” suuntaan.
mielestäni siten, että toimituskunta yhdessä
johtokunnan kanssa seuraa alueen tapahtumia
Myös EKYL (Espoon kaupunginosayhdistysten ja pyrkii saamaan ajankohtaisista asioista
liitto) on kiinnittänyt huomiota tähän asiaan. tarkemman jutun lehteen. Toimituksen ja
Aiheesta pidettiin yksi puheenjohtajille tarkoitettu päätoimittajan tehtävä tulee olla kirjoitusten
keskustelutilaisuus, jossa kokemuksia vaihdettiin. muokkaaminen lehteen siihen muotoon, että
Tilaisuudessa ilmeni, että osa yhdistyksistä on niitä on helppo lukea, ja aineiston valvonta siten,
saanut jäsenensä hyvin liikkeelle, mutta aika että se on asiallista. Pääosa kirjoituksista tulisi
monella on ollut ongelmiakin. Seuraavaksi mielestäni saada toimituksen ulkopuolelta. Tämä
EKYL järjestää seminaarin aiheesta, joten edellyttää aktiivisuutta asukkailta. Ehdotuksia
toivottavasti sen jälkeen saamme uusia malleja aiheista ja itse kirjoituksia otammekin mielihyvin
tapahtumien järjestämiseksi. Jupperissakin vastaan.
tarkoituksena on keskustella näistä asioista lisää
tämän vuoden aikana ja saada uusia ajatuksia tapio.ala-peijari@kolumbus.fi
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KEHÄ II:N JATKON YVA-SELVITYS VALMIS
Kohteen rakentamisvaihtoehtoja on pohdittu eri
piireissä jo pitkään. Syksyllä valmistui jälleen
yksi vaihe eli kolmea päävaihtoehtoa koskeva
”ympäristön vaikutusten arviointi” (eli ns. YVA) selostus. Tämä selostus on olut nähtävillä ja siitä
järjestettiin kolme erillistä esittelytilaisuuttakin.
Tehtyyn selvitykseen on pyydetty lausuntoja.
Myös yhdistykset ja asukkaat saivat esittää
kannanottoja asiasta.
Laaksolahden
alueen
omakotiyhdistykset
keskustelivatkin ennen kannanottojaan asiasta
yhdessä ja siten pyrittiin hakemaan yhteisiä
näkemyksiä ja niille perusteluita. Jupperin
Rastaalan ja Veinin yhdistykset tekivät omat
lausuntonsa itsenäisesti, mutta keskustelujen
perustella niihin saatiin myös yhteisiä tavoitteita
ehkä kuitenkin hieman erilaisin painotuksin.
Niiden
sisältö
lyhyesti
on,
että
rakentamisvaihtoehdoista paras on jatko
vähintään Vihdintielle, mutta mieluummin
Hämeenlinnantielle asti. Lisäksi kaikkien mielestä
Rastaalantien risteyksen järjestelyt tulee vielä

selvittää ja miettiä uudelleen. Painotuksista
mainittakoon Rastaalan kannanotto, että
paras ratkaisu on kuitenkin rakentamisesta
pidättäytyminen. Myös Espoon kaupungin ANK:
n lausunnoissa parhaana vaihtoehtona pidettiin
jatkoa Hämeenlinnantielle ja toisaalta kiinnitettiin
huomiota Rastaalantien liittymään, jonka
ratkaisut tulisi pohtia vielä yksityiskohtaisen
suunnittelun yhteydessä.
Seuraavaksi
uudenmaan
ympäristökeskus
tekee yhteenvedon saamistaan lausunnoista
ja ottaa kantaa YVA-selvitykseen. Sen jälkeen
alkaa yksityiskohtainen suunnittelun, jonka
alkuvaiheeseen
sijoittuu
rakennusluvan
hakeminen. Kaikki tämä tulee viemään aikaa.
Arvioiden mukaan tien valmistumiseen tulee
kulumaan nopeimmankin aikataulun mukaan
ainakin 10 vuotta. varsinkin kun seuraa
pääkaupunkiseudun
liikenneratkaisujen
päätöksentekoa ja siihen liittyviä vaikeuksia, niin
kaikki mahdollisuudet ovat vielä auki. (TAP)

JUPPERIN KOKO KYLÄ KASVATTAA HANKKEEN KUULUMISIA
Jupperin koulun vanhempainyhdistys Jukovan
neljä vuotta sitten käynnistämän Koko kylä
kasvattaa-hankeen toiminta jatkuu vireänä.
Aleksis Kiven -päivänä Laaksolahden kirjaston
väen kanssa järjestetty Kirjasto keskellä kylää
-tapahtuma sai runsaasti kyläläisiä liikkeelle.
Satoja aikuisia ja lapsia vieraili illan aikana
Laaksolahden kirjastossa. Toiveita esitettiin,
että tapahtumasta kehiteltäisiin jokasyksyinen
Taiteiden yö Jupperiin.
Kuvia tapahtumasta on nähtävillä mm. kirjastossa
ja Jupperin omakotiyhdistyksen www-sivuilla
osoitteessa
http://www.netcore.fi/joy/joy402/
s26-40.pdf
ja KKK-hankkeen sivuilla http:
//www.saunalahti.fi/~puomio/jukova/kirjastokk/
index.html .
Toiminta kirjaston tiimoilta tulee jatkumaan.
Laaksolahden kirjaston määrärahoja leikattiin
tuntuvasti ja hyvin toimivan kirjaston säilyminen
alueellamme
vaatii
edelleenkin
meidän
asukkaiden aktiivisuutta.
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LAUSUNTO 14.1.2003 YMPÄRISTÖKESKUKSELLE
Asia: Kannanotto YVA-selvitykseen, koskien Kehä II jatkoa Turuntieltä eteenpäin.
YVA:ssa on tarkasteltu kolmea päävaihtoehtoa. Esitämme kannanottonamme seuraavaa:
1 Kehä II: jatketta ei rakenneta
Selvityksessä on käsitelty riittävän hyvin nollavaihtoehtoa. Selvityksen perusteella on selvää, että
kehä II:n jatke on tarpeellinen mm. Jupperin asuntoalueen ja sen lähialueiden liikenteen kasvun
hillitsemiseksi. Tämä yhdessä tarvittavan Espoon poikittaisliikenteen kanssa on riittävä syy kehä II:
n jatkon rakentamiseksi.
2 Kehä II:n jatkeen rakentaminen Turuntieltä Hämeenlinnan väylälle (2+2 kaistaa)
Kehä II:n jatkaminen ainakin Vihdintielle asti on tarpeen. Täysi hyöty siitä on saatavissa vasta, jos
sitä jatketaan Hämeenlinnantielle asti. Kannaltamme tärkeä kohta on Rastaalantien liittymän ja sen
lähialueen järjestelyt.
Ympäristöhaittojen vähentämiseksi pidempi tunnelivaihtoehto on selvästi parempi. Selvityksessä
lähtökohtana on ollut, että Rastaalantieltä yhteys kehälle on vain itäsuuntaan. Tätä ratkaisua ei
ole tarkemmin perusteltu. Ennen rakentamisen aloittamista tulisi vielä selvittää tarkemmin liittymän
toteutuksen vaihtoehdot etuineen ja haittoineen. Alueen asukkaiden mielestä parempia ratkaisuja
olisivat liittymät molempiin suuntiin (parantaa hieman yhteyksiä erityisesti etelään) tai liittymää ei
rakenneta lainkaan (vähentää lähialueen liikennettä?).
3 Kehä II:n jatkeen rakentaminen Turuntieltä Kehä III:lle (2+2 kaistaa)
Selvityksessä on hyvin esitetty tähän vaihtoehtoon liittyvät luonto- ja kulttuuriarvojen selvästi
suurin haitta vaihtoehtoja verrattaessa. Tässä haluamme vielä korostaa, että Pitkäjärvi on suuren
asukasryhmän virkistysalue, jonka virkistysarvon parantamiskesi on tehty viimeisten kymmenen
vuoden aikana runsaasti tuloksellista työtä. Tämän vaihtoehdon toteuttaminen vaarantaisi selvästi
tämän pääkaupunkiseudun suurimpiin järviin kuuluvan Pitkäjärven tilan positiivisen kehityksen
tuhoamalla järven yläpäässä sijaitsevan kosteikon, joka omalta osaltaan pienentää järveen
tulevaa kuormaa.
Jupperin Omakotiyhdistys ry

Kevätkaudella KKK-hanke järjestää kaksi
tilaisuutta Jupperin koululla. Keskiviikkona
26.2.2003 klo 18 vanhempainkahvilassa
vierailee Nuori Suomi -kouluttaja Pekka
Holm. Illan teeman on lasten erilaisuus,
sen ymmärtäminen ja huomioiminen lasten
kanssa toimittaessa. Paikalle kutsutaan paitsi
vanhempia ja koulun väkeä erityisesti myös
lasten harrastustoiminnassa mukana olevia
alueen aikuisia. Tilaisuuteen on perinteiseen
tapaan järjestetty lastenhoito, joten koululle voi
saapua myös perheen pienimpien kanssa, joille
järjestetään omaa ohjelmaa.

Kotiliesi-lehden päätoimittajana. Tilaisuus on
2.4. klo 18 Jupperin koulun juhlasalissa.

Toukokuun
teemana
on
yhteisestä
lähiympäristöstä
huolehtiminen.
Alueen
yhdistysten ja Jupperin koulun kanssa ollaan
suunnittelemassa siivoustapahtumaa kaiken
ikäisille
kyläläisille.
Koulun
perinteinen
kevätsiivouspäivä ja asukasyhdistysten vuotuiset
kevättalkoot järjestetään samana päivän,
tiistaina 6.5. Koko kylä kuntoon -tapahtumaan
liittyy paitsi kotikylän siivoamista talkoilla myös
muuta mukavaa ohjelmaa aikuisille ja lapsille.
Suunnittelu on alkuvaiheissa, joten kaikki hyvät
Huhtikuun luennon aiheena on hyvät käytöstavat. ideat ovat tervetulleita!
Aiheesta on kutsuttu puhumaan Tapaseuran
puheenjohtaja opetusneuvos Raili Malmberg. Eeva-Riitta Puomio
Raili Malmberg on tullut tutuksi myös mm. eeva-riitta.puomio@sci.fi
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JOY-LEHDEN UUSI TOIMITUSKUNTA
Uusi,
alkava
vuosi
aloittaa
uuden
vaiheen
omakotiyhdistyksemme
lehden toimituksessa, sillä
päätoimittajan
vaihtuessa
on perustettu myös uusi
toimituskunta. Toimitukseen
kuuluvat nyt päätoimittaja Tapio
Ala-Peijari, Seija Kotipalo,
Vappu Ormio, Laura Tarvas ja
valokuvaaja Kimmo Sierimo.
Lehti säilyttää entisen roolinsa
paikallisena tiedonvälittäjänä,
ja yhdistyksemme toiminta,
yhteiset
tilaisuudet
ja
asuinympäristöömme
liittyvät asiat saavat lehden
sivuilla edelleen keskeisen
sijan. Jotakin erilaista uusi
toimituskunta tietenkin aina tuo mukanaan, ja
tavoitteenamme onkin tehdä lehdestä omamme
näköinen, kuitenkin siten, että se on yhä selkeä
ja helposti lähestyttävä.
Uudistuksista keskeisin tulee todennäköisesti
olemaan lehden ulkoasun muuttuminen, ja
se on ainakin lukijan kannalta huomattavin
ero suhteessa vanhaan. Uuden ilmeen
lisäksi haluamme myös tuoda lehteen jotakin
itsestämme, nimittäin uusien ja nuorien
jupperilaisten
näkökulman.
Paras
tulos
varmasti syntyy yhdistelemällä vanhaa ja
uutta, hyödyntämällä kokemusta ja tietoa sekä
nuoruuden intoa. Otamme mielellämme vastaan
ideoita ja kommentteja, ja olemme avoimia
kaikenlaiselle palautteelle.
Valokuvaajamme Kimmo Sierimo on asunut
Jupperissa vuodesta 1976, ja Kimmo alkaakin
olla jo paikallinen julkkis, aina kameran kanssa
liikkeellä. Kimmo on kuvannut Jupperissa taloja ja
pihoja, ja tietenkin myös niin omakotiyhdistyksen
kuin muitakin tilaisuuksia.
Vappu Ormio on ammatiltaan graafinen
suunnittelija, ja vastaakin siten lehtemme
ulkoasusta sekä tekee Lasten palstaa. Vappu
muutti Jupperiin syksyllä 2002 ja päätti liittyä
lehtemme toimituskuntaan vuosikokouksen
innostamana. Jupperiin Vappu on tullut pitkän
matkan takaa, sillä hän on ehtinyt asua
aikaisemmin niin Helsingissä, Raahessa kuin

VAPPU, SEIJA, TAPIO JA LAURA

Rovaniemelläkin. Harrastuksekseen
mainitsee mm. kalastuksen.

Vappu

Seija Kotipalo vastaa lehtemme taitosta,
sillä hänellä on ATK-alan taidot hallussa.
Seija muutti Jupperiin loppukesästä 2002 ja
omakotiyhdistyksen kesäjuhlan jälkeen päätti
tulla mukaan yhdistyksen toimintaan. Seijan
”harrastukset” liittyvät tällä hetkellä kotiin, sillä
parhaillaan on menossa vanhan Willstedtin
kaupan kunnostaminen asuttavaksi ja lisäksi
puuhaa riittää neljän lapsen kanssa.
Laura Tarvas kirjoittelee juttuja lehteen aivan
kuten ennenkin. Jupperilaisuus on tärkeä asia,
vaikka tällä hetkellä koti onkin muualla.
Toimituksen yhteystiedot:
Tapio Ala-Peijari, päätoimittaja
Kaivosmiehenkuja 6 B
tapio.ala-peijari@kolumbus.fi 040-8290068
Laura Tarvas, toimittaja
laura.tarvas@helsinki.fi 050-3507913
Vappu Ormio, lehden ulkoasu
purjosipuli@hotmail.com 0400-460737
Seija Kotipalo, taitto
seija.kotipalo@luukku.com 040-5045934
Kimmo Sierimo, valokuvaus
Jupperinmetsä 16, 050-4126335
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JOHTOKUNNAN UUSI JÄSEN
Olen
Pohjanmaan flikkoja,
lähtöisin
Lapualta.
Muutin
Espooseen, Otaniemeen, 26v
vuotta sitten mieheni perässä.
Otaniemestä päädyttiin Kilon ja
Viherlaakson kautta Jupperiin,
v. 1986 itse rakennutettuun
paritaloon. Entiset naapurimme
ihmettelivät, kuinka te sinne
metsään muutatte! Perustelimme
valintaa paikan rauhallisuudella,
hyvillä kulkuyhteyksillä. Koulu,
neuvola, kauppa
ja kaikki
lapsiperheelle tarpeellinen oli
lähellä. Lapsia oli jo tuolloin kolme,
joista kotona asuu enää nuorin,
17-vuotias,
Meri.
Vanhempi
pojistakin on asettunut
perheineen hiljattain Jupperiin.
Töissä olen ollut jo runsaat 20
vuotta Jorvissa osastosihteerinä puolipäivätyössä, miehen säännöllisen epäsäännöllisen
työn ja lasten vuoksi.
Harrastuksena on kaikenlainen liikunta ja
ulkoilu, johon Jupperi ympäristöineen tarjoaa
loistavat mahdollisuudet. Talvisin hiihdän järvellä
ystävättäreni kanssa ja meillä on aina eväät
mukana repussa. Selkäkipujen vuoksi kokeilin
5v sitten avantouintia ja kun sain kipuihini
helpotusta, minusta tuli tosi harrastaja. Meillä
Jupperissa olisi kiehtova ranta avantosaunalle
ja toivonkin, että sen vielä saamme yhteistoimin
aikaiseksi.
Kesäisin aloitan uimisen jo melko varhaisessa
vaiheessa omassa Jupperin rannassa ja on ollut

UUSI JOHTOKUNNAN JÄSEN TALVIHARRASTUKSENSA
PARISSA

ilo huomata, että siitä on tullut vuosien kuluessa
monien muidenkin jupperilaisten uimapaikka.
Toinen intohimo minulla on kirpputorit, joissa
käyn ystävieni kanssa ahkeraan,ja nythän meillä
on omakin!
Syksyisin
isot
suppilovahveromättäät
odottavat minua kotikulmilla! Meillä on oma
sienikerho.Uusin harrastukseni on pojan perheen
koirien ulkoiluttaminen ja nyt vasta ymmärrän
miksi koiranomistajat unelmoivat koirapuistosta.
Pirjo Kuusisto

Teatteria Laaksolahden monitoimitalolla
LHY järjestää Laaksolahden monitoimitalolle teatteritilaisuuden
”Hormoonihurmio” - Naisille tärkeä, miehille opiksi
24.4.2003 klo 19.00
Esittäjät:
Eeva Litmanen, Päivi Mäkinen
Lippuja voi varata Kirsti Torniaiselta puh 599 192 á 15 €
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KIRJASTO PERUSPALVELU LÄHELLÄ ASUKKAITA
Kirjastotoimintaa on kautta sen historian pidetty
kansansivistyksen kohottajana ja erinomaisena
peruspalvelun tuottajana kaikenikäisille ihmisille.
Se on tunnustettu
tiedon lähteenä, oman
äidinkielen kehittäjänä ja vieraiden kulttuureiden
tuntemuksen lisääjänä kirjallisuuden kautta.
Viime vuosina kirjastot ovat antaneet asiakkaille
mahdollisuuden
myös
tietokoneiden
ja
internetyhteyksien käyttöön.
Unohtaa ei saa myöskään sitä sosiaalista
merkitystä, mihin lähikirjasto tuo loistavat
puitteet. Esimerkiksi näyttelyt, musiikki- ja
teatteriesitykset sekä muut kulttuuritapahtumat ja
tilaisuudet rakentavat yhteisöllisyyttä asukkaiden
kesken.
Laaksolahden kirjaston ja Jupperin koulun
yhteistyö on ainutlaatuista. Paitsi tilat ja
monipuolisen kirjallisen materiaalin, kirjasto
tarjoaa
henkilöstönsä
erikoisosaamisen
koululaisten käyttöön ja näin herättää
konkreetilla tavalla jo lapsesta kiinnostuksen

lukuharrastukseen
oppimiseen.

ja

virikkeen

elinikäiseen

Laaksolahden kirjasto sai alueen asukkailta
kiitettävän arvioinnin 9.03. Eikä suotta, sillä
kirjaston henkilöstön osaamisen taso on
korkea ja palvelu erittäin ystävällistä. Kaikesta
toiminnasta kuvastuu kehittävä yrittämisen
henki. - Hyvästä laadusta huolimatta pienet
kirjastot, niin myös Laaksolahden kirjasto on
taloudellisesti ahtaalla. Asiakkaat odottavat
uusia tuotteita, mutta määrärahat ovat
uhkaavasti pienentyneet osittain siksi, että uusi
Leppävaaran kirjasto vie paljon resursseja.
Kuitenkin sen rinnalle tarvitaan monipuolisia
lähikirjastoja, sillä kulttuuripalvelututkimuks
essa 2002 (Espoon kulttuuritoimen keskus)
saatujen tulosten mukaan asiakkaat aikovat
Leppävaaran suuren kirjaston lisäksi käyttää
myös lähikirjastojen palveluja. Kun vastaajilta
kysyttiin, missä käytettävien kirjastopalvelujen
tulisi sijaita, 54 % heistä vastasi, että omalla
asuinalueella.
Myös Laaksolahden
kirjaston käyttäjien
keskuudessa esitetyt
mielipiteet osoittavat,
että varsinkin lapsiperheet
haluavat
käydä lähialueensa
kirjastossa. - On
tärkeää, että me
kirjaston
käyttäjät
teemme parhaamme
Laaksolahden
kirjaston
elinvoiman
säilyttämiseksi
ja
kehittämiseksi.
Anna-Ester
LiimatainenLamberg

KIRJASTOYÖ 10.1002. KIRJASTON, KOULUN JA ASUKKAIDEN YHTEISTILAISUUS
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AvantoSaukot ry 31.1.2003
T I E D O T E : LAAKSOLAHDEN - JUPPERIN - RASTAALAN JA VEININ ALUEEN ASUKKAILLE
ASIA: VIREILLÄ OLEVAN PITKÄJÄRVEN TALVI-JA KESÄUIMAPAIKAN SEKÄ SAUNAHANKKEEN
NYKYTILANTEESTA.
Vuoden 2002 alussa aloimme tehdä suunnitelmia talviuimapaikan ja saunan sekä kesävirkistys- ja
uimapaikan saamiseksi Laaksolahteen Pitkäjärven rantaan.
Alueen ikääntyville asukkaille, mutta
etenkin terveydelliset näkökohdat.

myös nuoremmille, talviuintihanketta puoltavat vahvasti

Talviuinnin suotuisista terveysvaikutuksista mm. nivelsairauksiin, selkäkipuihin, päänsärkyyn
- ja muihin kipuoireyhtymiin, stressiin ja mielialahäiriöhin, kylmänsietokyvyn paranemiseen,
immunologisen puolustussysteemin aktivoitumiseen, rentoutumiseen ja yöunen parantamiseen, on
kokemusperäistä näyttöä.
Tämän uuden uimapaikan käyttö olisi ympärivuotista, sillä hyvän sijaintinsa vuoksi se olisi oiva
kesävirkistys- ja uimapaikka alueen asukkaiden, etenkin lapsiperheiden käyttöön, ja lähellä kotia.
Helmi-maaliskuussa 2002 keräsimme alueen asukkailta nimiä saadaksemme selville kiinnostuksen
uimapaikkahankkeelle. Vaikka vain pieni osa em. alueesta on kierretty niin kannatusta hankkeelle
tuli runsain mitoin. Saimme listoillemme yhteensä n. 500 nimeä.
Laaksolahden, Jupperin ja Rastaalan omakotiyhdistyksiltä saimme ehdotuksemme tueksi erittäin
hyvät puoltolausunnot. Näiden lausuntojen sekä asukkailta saamamme tuen perusteella lähdimme
rohkeasti viemään hanketta eteenpäin Espoon kaupungin suuntaan.
Toimitimme Espoon kaupungille raha-asia-aloitteen, jotta se otettaisiin huomioon vuoden 2003
talousarviossa. Aloite sisälsi uimapaikkahankkeen kustannusarvion, alustavat rakennuspiirustukset,
ehdotuksen rakennuspaikaksi sekä maisemakuvan. Liitteinä olivat myös kolmen omakotiyhdistyksen
lausunnot asian puolesta.
Kaupunginvaltuustossa asiaa kannatettiin kiitettävästi yli puoluerajojen. Tästä kaikesta huolimatta
hanke ei edennyt kaupungin rattaissa toivotun mukaisesti. Raha-asia-aloite ei mennyt läpi.
Keskeinen syy oli kaupungin tiukka rahatilanne.
Olemme nyt rekisteröityneet yhdistykseksi. Ponnistelemme edelleenkin ja teemme
työtä
hankkeen viemiseksi eteenpäin. Olemme selvittäneet hankkeen rahoitusvaihtoehtoja. Pyrimme
myös hankkimaan kannattajajäseniä ja neuvottelemme alueen omakotiyhdistysten kanssa tuen
saamiseksi.
Toivomme, että kaikki avannosta ja avantosaunomisesta kiinnostuneet ottaisivat yhteyttä
allamainittuihin henkilöihin tai jättäisivät viestin yhteystietoineen postilaatikkoon Riihiniityntie 28 tai
Palomäenportti 1
pj
Marjaleena Koskiniemi
p 050 566 2055

siht.
Soile Silfver
p 852 4206

varapj
Veli-Matti Häggman
p 041 536 8600

rahast.hoit.
Satu Laitinen
p 853 4713
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” MIELI VIREÄKSI, VARTALO VETREÄKSI”
- KUKAPA EI HALUAISI
HIERONTAA - VYÖHYKETERAPIAA
3. Nyt sinut tunnetaan täällä hierojana. Miten
päädyit tälle alalle?
Ystävät sanoivat että minulla olisi taipumusta
tälle alalle ja se kiinnosti minua itseänikin
kovasti. Kävin terveydenhoito-oppilaitoksessa
hankkimassa hierojan pätevyyden, loppukokeena
oli ns. näyttökoe. Eräs opettaja teki voimakkaan
vaikutuksen minuun ja antoi lisäinnostusta tälle
alalle. Hän kertoi myös muista eri hoitomuodoista
ja aloin itsekin innostua niistä.
4 Teet ns. perinteistä hierontaa, mutta olet myös
kiinnostunut vyöhyketerapiasta?

HAASTATELTAVANA MARIA TARVAS
1. Miten tulit Jupperiin?
Lähderannasta muutin Jupperiin Pitkäjärventielle.
Talon rakensimme itse, lukuun ottamatta sähköja putkitöitä. Rakennusaika oli kaksi vuotta ja
sinä aikana asuimme vanhempieni luona. Talo
valmistui vuonna -92, eli tämä on varsinainen
ensiasuntomme.
Mieheni
onkin
kotoisin
Jupperista.
2. Aikaisemmin toimit myös
omakotiyhdistyksessä?
Vuoden toimin omakotiyhdistyksen hallituksessa,
sitten syntyi kolmas lapsemme Otso ja aika ei
enää riittänyt moneen puuhaan. Olin mukana
myös tapahtumatoimikunnassa.

Vyöhyketerapia alkoi kiinnostaa ja
näin
sitten perehdyin siihen ja annan siis myös
vyöhyketerapiahoitoja. Yksi hoitomuoto ei ole
aina se ainoa oikea, on monia mahdollisuuksia
ja
yksilöllistä,
mikä
sopii
kenellekin.
Vyöhyketerapiaa annetaan
mm. hieromalla
jalkapohjia. Kiinalainen lääketiede ja sen
hoitomuodot kiinnostavat minua myös kovasti ja
olen juuri perehtymässä ja opiskelemassa niitä.
Se ottaa ihmisen huomioon kokonaisvaltaisesti,
psykofyysisesti eikä hoida vain yhtä oiretta.
Koululääketiedekin on alkanut jo käyttää
akupunktuuria. Vyöhyketerapia sopii hyvin esim.
päänsäryn, migreenin, ruoansulatusvaivojen
ja hengityselinvaivojen hoitoon
eli samalla
puhdistetaan ihmisen elimistöä ja sitä käytetään
esim. vaihdevuosien hoitoon.. Ruokavaliokin
liitetään usein näihin hoitomuotoihin
5. Minkälaisia asiakkaita sinulla käy?
Kaikenlaisia, eri ikäisiä, molempaa sukupuolta ja
ongelmat ovat moninaisia. Jotkut käyvät myös
ennalta ehkäistäkseen
mahdollisia tulevia
vaivoja.. Ikä vaihtelee 0 - 80 vuoteen. Vauvoja
käy
varsinkin ”koliikki”-hoidossa.
Monilla
aikuisilla on nykypäivänä lihasjännityksiä, joihin
hieronta auttaa. Ja erityisesti urheilijat tarvitsevat
hierontaa.
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6. Sinullahan on kolme lasta. Miten tämä työ ja
perheen äitinä oleminen sopivat yhteen?
Tämä työ sopii mainiosti perheenäidille, voi
sovittaa perheen ja työn ja itse valita työajat.
Nykyään teen töitä maanantaina ja keskiviikkona
iltaisin ja maanantaisin myös aamupäivällä.
7. Minkälaisia tulevaisuudensuunnitelmia sinulla
on ammattisi suhteen?
Haluan perehtyä näihin uusiin hoitomuotoihin
enemmän ja enemmän. Ne kiehtovat minua,
varsinkin juuri nyt kiinalaisen lääketieteen
hoitomuodot. Lisäksi yrttien lääketieteelliset
vaikutukset ja niiden käyttö parantavana tekijänä
erilaisissa hoidoissa kiinnostavat minua.
8. Mitä harrastat?
En ehdi kovin paljon harrastaa, mutta olen
mukana päiväkodin hallituksessa ja
KKKprojektissa.
9. Paljonko sinulla käy asiakkaita?
Tällä hetkellä noin 10 viikossa, mutta ensi
syksystä lähtien alan ottaa vastaa enemmän
asiakkaita.

VANHEMPAINKAHVILA
JUPPERIN KOULULLA
KESKIVIIKKONA 26.2. KL0 18-20.30
Illan teemana
OVATKO LAPSET OIKEASTI ERILAISIA?
- ja mitä siitä seuraa
kotona, koulussa, harkoissa ja kerhoissa.
Aiheeseen johdattaa
lastenpsykoterapeutti, ve-perheterapeutti ja
NuoriSuomi- kouluttaja Pekka Holm
Koululle on järjestetty lastenhoito ja
buffetista vastaa 4a-luokka.
TERVETULOA!
Jupperin Koko kylä kasvattaa -hanke
Lisätietoja:
Hannele Paajanti/ Jukova p. 050 - 584 9799
Eeva-Riitta Puomio/ Jupperin
omakotiyhdistys p. 050- 531 9219

Esimerkkejä hinnoista:
Kasvohieronta 15 min 8 €
Puolihieronta 45 min 21 €
Kokohieronta 90 min 42 €
Vyöhyketerapia 50 min 28 €
Koulutettu hieroja, diplomi vyöhyketerapeutti
Maria Tarvas
Pitkäjärventie 48, p.050-3634670
SATU ELLA TARVAKSELTA:

OLIPA KERRAN NALLE JA SE TEKI NÄIN. HÄN MENI MUSTIKOITA POIMIMAA JA SAI KOKO KORIN TÄYTEEN.
SITTEN HÄN MENI KOTIIN JAPAISTOI MUSTIKKAPIIRAKKAA LAPSILLEEN.
SITTE NALLE PÄÄSI SEIKKAILUUN JA TAPAHTUI NÄIN. HÄN TUTUSTUI ENSIN KUUHUN JA SITTEN
KUU PYYSI NALLEN SEIKKAILUUN . HE MENIVÄT VEENUKSEEN JA MARSSIIN. HE KÄVIVÄT VÄHÄN
JOKA PUOLELLA. PLUTO OLI OIKEIN MUKAVA. PLUTOSSA ASUI KOIRA JA SEN NIMI OLI LIISA. LIISA
PÄÄSI MUKAAN KUUN JA NALLEN RETKELLE. HE SIIRTYIVÄT AJASSA TAAKSEPÄIN DINOJEN AIKAAN.
REXIT JUOKSIVAT SAVANNILLA JA PITKÄKAULAT SÖIVÄT LEHTIÄ. JA KAIKKI OLI IHANAA. JA YKSI
PITKÄKAULOISTA AUTTOI HEIDÄT VUORILLE. PITKÄKAULAKIN PÄÄSI MUKAAN RETKELLE, MUTTA SITTEN
HE SIIRTYIVÄT AJASSA ETEENPÄIN JA DINO SAI NÄHDÄ IHMISIÄ ENSIMMÄISTÄ KERTAA. IHMISET
RUOKKIVAT VÄHÄN DINOA KAIKENLAISILLA HERKUILLA. JA NALLEKIN SAI VÄHÄN. HE EPÄILIVÄT, ETTÄ
SILLOIN OLI TAMMIKUU. TUULI PUHALSI VÄHÄN JA LUNTA SATOI. ”HUH HEI JA HAH HAH
HOI”. NALLE LUKI KUULLE JA DINOLLE SADUN. SE OLI TÄLLAINEN: OLIPA KERRAN PIENI TYTTÖ. SEN
NIMI OLI PIKKUINEN. LOPPU. JA SITTEN HE MENIVÄT KAUPPAAN. NALLELLA OLI YKSI EURONEN JIPII
JA HUH HAH HEI. HE SAIVAT SILLÄ HIEMAN RUOKAA JA YHDEN LELUN.
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KATUJEN PARANNUSTÖITÄ ALUEELLAMME
Espoon kaupungilla on huollettavana
n.
550 km katuja. Tänä vuonna alueemme
tieolot paranevat, kun Tammipään tien hyvin
vaaralliseksi koettu katuosuus ja tarvittavat
viemärit rakennetaan. Osalle Riihiniityntietä
asetetaan
turvallisuuden
parantamiseksi
hidasteita. Ylänkötietä kohennetaan ja sille
rakennetaan jalkakäytävä, mikä etenkin lasten
turvallisen koulutien kannalta on välttämätöntä;
valmistuuhan Laaksolahden seurakuntatalon
tontille paljon koulu- ja päiväkotitiloja. Lisäksi
seurakuntatalon
välittömään
läheisyyteen
rakennetaan kaupungin toimesta pysäköintialue,
johon tulee paljon autopaikkoja. Näin ollen
liikenne tulee olemaan Ylänkötiellä entistäkin
vilkkaampaa. Myös Ylänkörinteen tielle tulee
pieniä turvallisuutta edistäviä parannuksia.
Riihiuunintien varteen rakennetaan paljon

omakotitaloja, mistä syystä tien kuntoon
saattaminen on perin tarpeellinen. Suunnitelmien
mukaa vuodelle 2004 ajoittuvat puolestaan
Laaksolahdentien,
Kuttulammentien
ja
Luuvantien kadunrakennustyöt.
Muutoinkin alueellamme tapahtuu jälleen
uudistumista, kunhan Palomäen kaava vihdoin
hyväksytään. – Tavoitteena olkoon myös
kehä II rakentaminen, niin että asuinalueiden
läpi porhaltava liikenne vähenisi. Se olisi
toivottavaa niin turvallisuuden kuin asuinalueen
viihtyisyydenkin kannalta.
Hyvää alkanutta vuotta
Anna-Ester Liimatainen-Lamberg
Kaupunginvaltuutettu Vahverotieltä.

TIETÖITÄ VAHVEROTIELLÄ 2001
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PALOMÄEN KAAVA

Palomäen kaavahan on ollut viimeksi virallisesti ja osa liiketiloihin. Muutoshakemus on
esillä kaupunkisuunnittelulautakunnassa viime ollut jo aikaisemminkin käsittelyssä. Silloin
syyskuussa. Silloin lautakunta hyväksyi kaavan. Omakotiyhdistys huomautuksessaan totesi,
Sen pääperiaatehan on, että alueelle saa rakentaa että
liiketilojen
säilyminen
alueella
on
vain omakoti- ja paritaloja tehokkuusluvun toivottavaa, mutta rakennusoikeutta ei pitäisi
ollessa pääosin 0,25. Asuntojen lukumäärän lisätä merkittävästi enempää kuin mitä muilla
suoraa rajoitusta kaavaan ei tullut, vaan se vastaavilla liiketiloilla on. Myös toivoimme, että
korvattiin porkkanalla lisärakennusoikeudesta liikennejärjestelyt (parkkitilojen määrittely) tulisi
isojen asuntojen yhteyteen. Nämä periaatteet ottaa jo kaavamuutosvaiheessa huomioon.
hyväksyttiin monien vaiheiden jälkeen myös (Rakentaminen
tarkoittanee
nykyisen
jo
aikanaan asukaskokouksissa.
hieman rapistuneen kiinteistön uudistamista tai
Kaavaan jäi kuitenkin lautakunnan päätöksen purkamista)
jälkeen lisäselvitettävää. Sähkölaitos huomasi Uuteen hakemuksen yhdistys antanee edelleen
viime tingassa, että heidän täytyy saada kaavaan samansuuntaisen lausunnon. (TAP)
varauksia paikallisia muuntajia varten. Päätöksen
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi maankäyttö- ja
jälkeen niistä ruvettiin
rakennuslain muuttamisesta
neuvottelemaan maanomistajien
kanssa.
ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ
Joidenkin
tonttien
osalle tästä oli tulossa Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi tusmenettelyyn ehdotetaan samalla nykyisesrasite. Neuvotteluihin maankäyttö- ja rakennuslakia. Tavoitteena on tään selvennettäväksi siten, että kaavoituksen
luoda kunnille paremmat edellytykset ylläpi- ensisijaisuutta ja riippumattomuutta suhteeson
osallistunut tää kohtuuhintaisen asuntotuotannon ja muun sa sopimusmenettelyyn korostetaan sekä somyös
kaupungin rakentamisen turvaamiseksi riittävää tontti- pimusmenettelyn avoimuutta ja kaavoitusilman, että kaavojen toteuttamisesta menettelyn osallisten mahdollisuuksia saada
virkamiehet ja olen tarjontaa
aiheutuvat kustannukset olisivat esteenä.
tieto valmisteilla olevasta maankäyttösopiymmärtänyt, että siinä Esityksessä ehdotetaan luotavaksi sellainen muksesta parannetaan. Lakiin ehdotetaan
on haettu ratkaisua, järjestelmä, jossa kaavasta merkittävää hyö- otettavaksi säännös, jonka mukaan kaavojen
tyä saavat maanomistajat osallistuvat osal- sisällöstä ei voida sitovasti sopia.
jossa haitat jäisivät taan kunnalle aiheutuviin asemakaavan toVoimassa olevaa niin sanottua katualueen
mahdollisimman pie- teuttamiskustannuksiin. Ensisijaisesti kus- ilmaisluovutusvelvollisuutta koskevaa säänniksi. Lopputuloksena tannuksiin osallistumisesta sovittaisiin kun- nöstä ehdotetaan tarkistettavaksi siten, että
nan ja maanomistajien kesken tehtävin sellaisessa tapauksessa, jossa kunnalle korsuurin osa rasitteista maankäyttösopimuksin. Toissijaisesti kun- vauksetta katualueeksi luovutettu alue liiteon tullut tiealueelle eli nalle annettaisiin mahdollisuus periä yhdys- tään myöhemmin kaavan muutoksella takaiaiheutuvat kustannukset sin tonttiin, kunta ei voisi alueen takaisin
kaupun-gin puolelle ja kuntarakentamisesta
kunnallisena julkisoikeudellisena maksuna luovuttaessaan periä siitä maksua, jos kiinvain muutama tontin niiltä maanomistajilta, jotka saavat kaavasta teistön omistussuhde ja pääasiallinen käyttöalueelle ja sielläkin merkittävää hyötyä ja joiden kanssa kustan- tarkoitus ovat ennallaan.
nusten korvaamisesta ei ole päästy sopimukEhdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voipienehkölle alueelle. seen.
maan 1 päivänä heinäkuuta 2003.
Tätä
kirjoitettaessa Maankäyttösopimusten suhdetta kaavoi
kaupunki on ilmeisesti
saanut lopulliset maanomistajien kannanotot ja Lakiesitys
Vireillä
on
lakiesitys,
jonka
mukaan
kaavaa pääsee siten etenemään.
kaavoituksen
seurauksena
toteutettava
Seuraavaksi
kaava
menee
kaupungin
rahoitettaisiin
hallitukseen ja sieltä edelleen kaupungin yhdyskuntarakentaminen
ainakin
osittain
maanomistajilta
perittävillä
valtuustoon. Jos lisämutkia ei tule enää vastaan,
niin on mahdollista, että kaava hyväksytään maksuilla. Käsitykseni mukaan tämä ei
tulisi koskemaan Jupperin alueen tontteja
lopullisesti vielä ennen kesälomia. (TAP)
kokonaisuudessaan, koska täällähän on
pääosin kunnallinen rakentaminen jo toteutettu.
Kaavamuutoshakemus
Parhaillaan vireillä on kaavamuutoshakemus, Mahdollisten myöhempien kaavamuutosten
jossa haetaan Tammipääntie (Jupperintie) osalta sitä voitaneen soveltaa. Oheisena
55:n tontille hieman lisää rakennusoikeutta lakimuutosehdotuksen pääasiallinen sisältö.
siten, että osa siitä käytettäisiin toimistotiloihin (TAP)
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OLAVI LAINEELLE ESPOO MITALI
Espoomitalia on jaettu ensimmäisen kerran 30
vuotta sitten, kun Espoosta tuli kaupunki. Mitalia
on jaettu kaikkiaan 70 kpl. Vuoden 2002 mitalit
jaettiin itsenäisyyspäivän konsertin yhteydessä.
Niitä jaettiin tällä kertaa kaikkiaan 9 kpl. Mitali
on kuvanveistäjä Kauko Räsäsen käsialaa.
Mitalin saajat valitsee kaupungin korkeimmasta
poliittisesta ja virkamiesjohdosta koostuva
muutaman hengen toimikunta.
Olavin ansioista Espoossa toimivien eri elimien
yhteydessä on lehdistössä jo annettu hyvä
kuvaus. Tässä yhteydessä on varmaan hyvä
palauttaa mieliin myös hänen ansioitaan
omakotiyhdistyksen hyväksi.
Kun Olavi Laine muutti vuonna 1960 Jupperiin,
niin hän liittyi samalla myös yhdistyksen
jäseneksi ja valittiin seuraavassa kokouksessa
yhdistyksen sihteeriksi. Sen jälkeen hän on
toiminut lähes yhtäjaksoisesti eri tehtävissä
mm. 18 vuotta yhdistyksen puheenjohtajana.
Tällä hetkelläkin hän on kunniapuheenjohtajana
oikeutettu osallistumaan johtokunnan kokouksiin.
Oman puheenjohtajuuteni aikana Olavi on myös
tätä oikeutta käyttänyt ja osallistunut aktiivisesti

yhdistyksen päätöksentekoon aina, kun hänellä
on ollut siihen mahdollisuus.
Suuremmista hankkeista kannattaa mainita
Pitkäjärvi toimikunta. Siinä Olavi on ollut jo 70luvulta lähtien mukana kantavana voimana.
Järven saaminen kaupungin kunnostuskohteeksi
niinkin voimakkaasti kuin se on ollut viime vuosina
on ollut suurelta osin toimikunnan ansiota.
Järven tekohengitystä eli hapetusta aloitettiin
jo 70 luvulla. Viime vuosina kunnostusta on
täydennetty särkikalan poistolla, kuormituksen
vähentämisellä yms. toimilla ja järven tila onkin
parantunut vähitellen vuosi vuodelta.
Monitoimimiehenä Olavi osallistui Tammenterhon
talkoisiin merkittävällä panoksella, toimi pari
vuotta tämän jäsenlehden päätoimittajana ja
osallistui mm. EKYL:n perustamiseen ja oli
muutenkin kehittämissä omakotiyhdistysten
yhteistoimintaa useilla eri tahoilla ja tasoilla.
Jupperin Omakotiyhdistys onnittelee Olavia
hänen
saamastaan
huomionosoituksesta.
Valinta osui todella oikealle henkilölle. TAP.
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TOIMIKUNNAT 2003

Toimikuntien tarkoituksena on pohtia ja valmistella omaan toimialueeseensa kuuluvia asioita sekä
toimia käytännössä tarvittavien tilaisuuksien järjestäjänä. Toimikunnat ovatkin yhdistyksen käytännön
toiminnan kannalta tärkeimmät ryhmät. Kaikki toimikunnat ovat luonnollisesti johtokunnan alaisia
ja toimintaan liittyvät tärkeimmät päätökset ja linjaukset tehdäänkin johtokunnassa toimikuntien
esityksestä.
Jokaisessa toimikunnassa on kokoonkutsujana tai jäsennenä vähintään yksi johtokunnan jäsen,
jotta sujuva yhteys toimikuntaan säilyisi. Toimikunnat voivat vuoden mittaan täydentää itseään
tarpeen mukaan. Kaikki toimikunnat eivät ole vielä kokoontuneet ja varmistaneet tämän hetken
kokoonpanoaan. Seuraavassa on esitetty toimikuntien jäsenet ja kokoonkutsujien ja johtokunnan
jäsenien yhteystiedot. Ne pohjautuvat
viimevuotiseen tilanteeseen. Jos olet kiinnostunut
osallistumaan jonkin toimikunnan työskentelyyn, niin ota yhteyttä ko. henkilöihin tai puheenjohtajaan.
Puheenjohtaja osallistuu kaikkien toimikuntien työhön ainakin periaatetasolla. Käytännön ajankäyttö
kuitenkin rajoittaa osallistumista kaikkiin kokouksiin.
PERINNETOIMIKUNTA
Toimikunnan tarkoituksena on yhdistyksen ja alueen perinteen kerääminen ja tallentaminen.
Toimikunta on järjestänyt mm. useita valokuvanäyttelyitä, jotka ovat olleet esillä laajemminkin.
Lanu Saini
Kaivosmäki 8
puh. 854 6054
Sierimo Kimmo
Räisänen Seppo
Laine Olavi
Sahlan Silve
Tarvas Juhani
Tarvas Laura
LEHTI- JA TIEDOTUSTOIMIKUNTA
Toimikunnan tärkein tehtävä on koota ja toimittaa yhdistyksen lehti neljä kertaa vuodessa. Tämä on
uusi toimikunta, joka on syntynyt jakamalla entinen perinne ja tiedotustoimikunta kahteen osaan.
Tämän toimikunnan toimintatapoja ja tavoitteita on tarkoitus kehitellä tämän vuoden aikana.
Tapio Ala-Peijari
Kaivosmiehenkuja 6 B
puh. 040 8290068
Vappu Ormio
Seija Kotipalo
Laura Tarvas
Kimmo Sierimo
KAAVA- JA YMPÄRISTÖTOIMIKUNTA
Asemakaavoituksen ja ympäristön seuranta
Savola Eino
Palomäentie 10 A
Haapamäki Kai
Puomio Eeva-Riitta
Sahlan Silve
Tapanainen Martti

puh. 853 2794
Holopainen Jouni
Westerlund Rainer

TALOUSTOIMIKUNTA
Toimikunta on yhdistyksen sääntöjen määräämä sen tehtävä on varainhoidon ohjaus
Rantalainen Markku
Peltotie 17
puh. 852 3515
Ala-Peijari Tapio
Alasaari Mauri
Haapamäki Kai
Kyllästinen Erkki
Vuopala Tapani
TALKOO- JA TAMMENTERHOTOIMIKUNTA
Talkoiden sekä ulkoilu- ja urheilutapahtumien toteutus. Toimitilan ylläpito ja korjaukset.
Haapamäki Kai
Kalliotie 17 A
puh. 854 3384
Lehto Lasse
Tarvainen Erkki
Westerlund Rainer
Vuokila Erkki
TAPAHTUMATOIMIKUNTA
Harrastus- ja virkistystoiminnan sekä yhdistyksen tilaisuuksien ideointi ja järjestely.
Kyllästinen Erkki
Kalliotie 1
puh. 0400 330763
Ahlroth Taru
Jokinen Ritva
Laine Laura
Virtanen Leena
Mönkkönen Kalevi
Sahlan Silve
Tarvas Maria
Westerlund R.
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Jupen ja Tiitin
muistikirjasta:
Erotatko toisistaan
sinitiaisen ja talitintin?
Molempien maha
hehkuu keltaista, mutta
sinitiaisen myssy on
sininen, talitiaisen
huppu musta. Talitintillä
on lisäksi kaulassaan
kravatti.
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JUPPERIN OMAKOTIYHDISTYS
Järjestävää perinteisen

TALVITAPAHTUMAN
Lähialueen asukkaille

Rantaniityllä

Sunnuntaina 2.3.2003 klo 12.00 -15.00
OA

L
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E
RV !
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K
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HIIHTOKILPAILU - hyvät palkinnot !!!
Sarjat: lapset 6 –9 ja 10 - 15 vuotta, + aikuiset
Kaikkein pienimmille oma hiihtokisa

POTKUKELKKAVIESTI
KAHVIA - MEHUA –
PULLAA - MAKKARAA

OA

L
TU
E
RV !
TE AAN
K
MU
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JUPPERIN OMAKOTIYHDISTYKSEN
SYYSKOKOUS 20.11.2002
Yhdistyksen
sääntömääräinen
syyskokous pidettiin marraskuun 20
päivänä Tammenterhossa. Kokoukseen
saapui kaikkiaan 15 henkeä. Suurempaa
osallistujamäärää odotettiin, vastaahan
tämä vain noin 5 % jäsenkunnasta.

seuraavien harrastustoiminnan esittelyä/
järjestämistä sähly, golf, avantouinti”.

Johtokunnan esittämään toimintasuunnitelmaluonnokseen
(julkaistiin
edellisessä
JOY-numerossa)
tehtiin
seuraava lisäykset: ”Joukkoliikennettä
kehitetään
lähinnä
parantamalla
Leppävaaraan
suuntautuvaa
syöttöliikennettä”
sekä
”Selvitetään

Osallistujista erityismaininnan ansaitsee
yhdistyksen
kunniajäsen
Artturi
Windqvist, joka nytkin oli paikalla. Hänellä
oli varmasti osallistujista ylivoimaisesti
eniten osallistumisia vuosikokouksiin.
(TAP)

Johtokunnan
esittämä
talousarvio
hyväksyttiin
sellaisenaan.
Myös
liittymismaksut vahvistettiin johtokunnan
esityksen mukaisina. Tilintarkastajaksi
Kokouksen asialista oli sääntöjen valittiin ammatikseen ko. työtä tekevä KHT
mukainen. Syyskokouksen tärkein tehtävä Sinikka Alanen ja toiseksi tarkastajaksi
on valita uudet jäsenet johtokuntaan Marianne Paukkunen.
erovuorossa olevien tilalle ja vahvistaa
seuraavan vuoden toimintakertomus.
Varsinaisen toiminnan kulut ovat budjetissa
noin 23 000 €. Siitä tiedotuksen osuus on
Ennen kokousta Jouni Holopainen oli 6000 € ja tämän lehden osuus on siitä
ilmoittanut työ- muihin kiireisiin vedoten, edelleen reilut puolet. Asukastilaisuuksiin
että hänellä ei ole enää mahdollisuutta on varattu n. 6000 €, hallintoon varattiin
osallistua johtokunnan työskentelyyn. noin 8000 € ja ympäristön kehittämiseen
Hänen tilalleen valittiin Pirjo Kuusisto. ja hoitoon noin 1500 €. Kulut rahoitetaan
Muita
muutoksia
johtokunnan pääosin sijoitusten tuotolla ja kaupungin
kokoonpanoon ei tapahtunut.
avustuksilla.

Tule tutustumaan tuotteisiimme
ja maistelemaan sienikeittoa
2.3.2003 klo 10-16
Tammenterhoon
TERVETULOA!
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JUPPERIN OMAKOTIYHDISTYS
TAPAHTUMAT MAALIS-TOUKOKUU 2003
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MAALISKUU

Talvitapahtuma Rantaniityllä 12-15
Sainin seura 19, lentopallo 20

Johtokunnan kokous 19, lentopallo 20
Sukututkimuskerho 19

Sainin seura 19, lentopallo 20

Lentopallo 20
Sukututkimuskerho 19
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TOUKOKUU

Siivoustalkoot
Sukututkimuskerho 19
Kevätkokous Tammenterhossa 19

Johtokunnan kokous 19

Sainin seura 19
Sukututkimuskerho 19

HUHTIKUU

Sainin seura 19, lentopallo 20

Kerhot kokoontuvat yhdistyksen
toimitilassa Tammenterhossa,
Tammipääntie 33.
Johtokunnan kokous 19, lentopallo 20
Sukututkimuskerho 19

Sainin seura 19, lentopallo 20

Lentopallo 20
Sukututkimuskerho 19

Pro Espoonjoki ry: Seminaari
Sainin seura 19, Simaa ja sirkushuveja

Tammenterho on jäsenistön
käytettävissä. Tiedustelut EevaRiitta Puomio puh. 050-5319219
Lentopalloa pelataan Jupperin
koululla, veininkatu 24.

Seuraava lehti 2/2003 ilmestyy su
27. huhtikuuta 2003
Aineisto lehteen viimeistään su 13.
huhtikuuta 2003

