Jupperin Omakotiyhdistyksen jäsenlehti

3/2005

JOY

Sisällysluettelo

Puheenjohtajan palsta .......................................................................................................... 3
Jupperin Omakotiyhdistyksen 50-vuotisjuhla ...................................................................... 4
Esiintyjiä 50-vuotisjuhlassa ................................................................................................. 6
50-vuotisjuhlakirja .............................................................................................................. 7
50-vuotisjuhlan ohjelma ...................................................................................................... 7
Jos metsään haluat mennä nyt ... .......................................................................................... 8
Kesäkonsertti taas menestys ................................................................................................. 9
Pienrakentajan painajainen - ja kuinka siitä selvitään ....................................................... 10
Siellä kaikilla oli niin mukavaa ......................................................................................... 11
Alotteita katuverkoston parantamiseksi ............................................................................. 12
Putki nousi pintaan .......................................................................................................... 13
Jäsenyys ja päätösvalta kokouksissa ................................................................................. 14
Karvalehti - myös Pitkäjärven uhka ................................................................................. 15
Yhteistyökumppanit ......................................................................................................... 17
Toimihenkilöt ................................................................................................................... 18
Tapahtumakalenteri .......................................................................................................... 19

Jupperin Omakotiyhdistyksen jäsenlehti JOY
Ilmestyy neljästi vuodessa ja jaetaan Espoon Jupperin omakotialueelle.
Painos 850 kpl. Painopaikka Pekan Pikapaino Oy.
29. vuosikerta. ISSN 1238-3198
Lehteä julkaistaan myös yhdistyksen kotisivuilla: http://www.jupperi.fi
Päätoimittaja:
Eeva-Riitta Puomio eeva-riitta.puomio@sci.fi
Toimitussihteeri: Silve Sahlan
silve.sahlan@kolumbus.fi
Muu toimitus:
Seija Kotipalo, taitto seija.kotipalo@luukku.com
Kimmo Sierimo, kuvat
Tapio Ala-Peijari
tapio.ala-peijari@kolumbus.fi
Katariina Harju
katariina.harju@helsinki.fi
Vappu Ormio

050-5319219
050 344 5927
050-4126335
040-8290068
046-8108513
0400-460737

Seuraava lehti 4/2005 ilmestyy
su. 13. marraskuuta. Aineisto lehteen toimitussihteeri Silve Sahlanille viimestään
su. 23. lokakuuta. silve.sahlan@kolumbus.fi, puh: 09-8547363, 050-3445927
Kannen kuva: ”Jupperin uimaranta” ; Pekka Puomio
-2-

Jupperin omakotiyhdistyksen

Puheenjohtajalta

Syyskuun 11. päivä tulee kuluneeksi 50 vuotta siitä, kun Jupperin alueen
asukkaat perustivat Espoon kuntaan Jupperin Omakotiyhdistys -nimisen
yhdistyksen, jonka tarkoituksena oli ”toimia Jupperin palsta-alueen palstanomistajien tai niiden haltijain yhdyssiteenä, tarkoituksella valvoa heidän
taloudellisia ja paikallisia etujaan, sekä edistää paikkakunnan kehitystä ja
viihtyisyyttä palstanomistajien yhteisiä etuja silmälläpitäen”. Aika ja alueemme ovat osin muuttuneet, mutta pitkälti samojen tavoitteiden mukaisesti yhdistyksemme edelleenkin toimii. Puolen vuosisadan ikää juhlitaan
10.9.2005. Jupperilaiset ovat sydämellisesti tervetulleita päiväjuhlaan Sellosaliin Leppävaaraan ja iltajuhlaan Jupperin koululle! Juhlien ohjelmasta ja
ilmoittautumisesta löytyy lisätietoa tämän lehtemme sivuilta.
Juhlien valmistelu aloitettiin jo vuosi sitten. Päävastuun on kantanut
juhlatoimikunta kokoonkutsujanaan Lea Ala-Peijari. Päiväjuhlassa osallistujille jaetaan uusi kirjamme, jossa kerrotaan asuinalueemme muutoksesta.
Kirjaan on kerätty tarinoita ja kuvia Jupperin kehityksestä kesämökkialueesta
nykyisen kaltaiseksi pientaloalueeksi. Kirjan kokoamisesta on vastannut Silve
Sahlan. Juhlatoimikunnalle ja kirjan eteen töitä tehneille suuret kiitokset!
Alkusyksyn juhlien jälkeen alkaa yhdistyksessäkin arjen aherrus. Rantaalueen kehittäminen on herättänyt jo pitkään paljon keskustelua. Keväällä
saimme uuden laiturin uimarannalle ja uimaranta onkin ollut taas vilkkaassa
käytössä. Olisiko tarvetta saada lisää uimakelpoista rantaa Jupperiin? Kaupunki on suhtautunut myönteisesti ranta-alueen suunnitteluun ja luvannut
aloittaa puistosuunnittelun 2006. Suunnittelutyön alkaessa järjestetään
asukastilaisuus, jossa kuullaan asukkaiden mielipiteitä. Lisäksi meillä on
esitettävänä viime syksynä suorittamamme asukaskyselyn tulokset. Haastetta riittää varmasti siinä, miten saamme lukuista toiveet ja osin ristiriitaiset
tavoitteet mahdollisimman hyvin ja oikeudenmukaisesti sovitettua rantaan,
asuinalueen viihtyisyydestä ja turvallisuudesta tinkimättä.
Pitkäjärven kunnostustoimet ovat jo tuottaneet tulosta ja parina viime
kesänä järven rehevyydestä kertovat sinileväkukinnat eivät ole estäneet uimista. Mm. elokuun alussa pintaan noussut vanha jätevesiputki ja virkistyskäyttöä haittaava lisääntyvä vesikasvillisuus kertovat kuitenkin, että työtä
yhteisen järvemme säilymiseksi ei tule unohtaa. Ranta-alueen kehittäminen
ei pelkästään riitä, jos vesialueen hoidosta tingitään.
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Jupperin omakotiyhdistyksen
50-vuotisjuhla 10.9.2005

Päiväjuhla:
Paikka: Sellosali, Leppävaara, Aika: klo 14 minen 50 vuoden aikana. Sinne on mm. kerätty
Kaikki jupperilaiset ovat sydämelliset tervetulleita 50-vuotisjuhlaan. Ohjelmassa on musiikkiesityksiä, puheita, kunnianosoituksia. Espoon
puhallinorkesteri on lupautunut vieraaksemme
ja Jupperin kamariorkesterista esiintyy jousitrio.
Espoon kaupunginjohtaja Marketta Kokkonen
esittää juhlassa tervehdyksensä.
Nyt uusilla jupperilaisilla on oiva tilaisuus tutustua lähemmin muihin jupperilaisiin ja Jupperin historiaan, eri tapahtumiin menneinä vuosina
ja entisiin yhdistyksen puheenjohtajiin. Kuusi
entistä puheenjohtajaa kertoo omasta puheenjohtajakaudestaan ja tapahtumista niinä aikoina.
Juhlassa on tarkoitus saada esteettistä nautintoa
sekä lisätä omaa tietouttamme Jupperista.
Yhdistys on yhteydessä jatkuvasti moniin
eri Espoon viranomaisiin ja muihin kaupunginosayhdistyksiin. Tätä kautta olemme kehittäneet
Jupperin viihtyvyyttä, ympäristöä ja ottaneet
kantaa kaavoitus- ja ympäristöasioihin. Juhlaan
kutsutaan Espoon kaupungin viranomaisia, eri
kaupunginosayhdistysten edustajia ja muita yhteistyökumppaneita, jotka ovat omalta osaltaan
vaikuttaneet ja panostaneet oman alueemme
kehitykseen.
Jokainen jupperilainen voi luonnollisesti
vaikuttaa kannanotoillaan asumisympäristöönsä
ja sen elinolosuhteisiin. Silloin kun on kyse alueen yhteisestä edusta, asian etenemistä voi edistää
myös asian ajaminen yhdistyksen kautta. Tämä
vaatii myös tekijöitä. Sen takia toivommekin
saavamme uusia, aktiivisia jäseniä yhdistyksen
toimintaan mukaan.

Juhlakirjan paljastaminen

Juhlassa paljastetaan yhdistyksen juhlakirja, jonka
pääaiheena on rakennetun ympäristön kehitty-

valokuvia rakennuksista aiemmilta vuosilta. Myös
nykyistä Jupperia on kuvattu runsaasti. Kirjassa
on myös asukkaiden kertomuksia elämästä ja
tapahtumista menneinä aikoina Jupperissa. Kulttuuritoimenjohtaja Georg Dolivo on lupautunut
suorittamaan juhlakirjan paljastuksen. Kirjan saavat juhlaan osallistujat (1 kpl / talous).

Iltajuhla Jäsenille
paikka: Jupperin koulu, aika: klo 19.00
Tervetuloa viettämään mukavaa yhdessäoloa muiden jupperilaisten kanssa ruokailun, tanssin ja
muun ohjelman merkeissä. Iltajuhla on tarkoitettu yhdistyksen jäsenille sekä kutsuvieraille. Pauli
Ahlman tanssiseura Habanerasta on lupautunut
tulemaan partnerinsa kanssa esittämään salonkitansseja. Meitä tanssittaa orkesteri Syntax Flynn.
Ruokaa on haettavissa seisovasta pöydästä jokaisen makuun, mm. punaviinihärkää, loimutettua
kirjolohta uunimuikkuja tomaattikastikkeessa.

Ilmoittautuminen

Pääjuhla on ilmainen, mutta ennakkoilmoittautuminen edellytetään. Sellosalissa mahtuu noin
400 henkeä ja uskomme kaikkien halukkaiden
mahtuvan sinne. Yllätykset ovat kuitenkin aina
mahdollisia ja Sellosaliin ei voida hyväksyä seisomapaikkoja, joten myös sinne edellytämme ilmoittautumista. Esteen ilmaantuessa ilmoittautuminen toivotaan peruttavan, jotta voimme antaa
paikat tarvittaessa muille halukkaille.
Iltatilaisuus maksaa 15 euroa. Koska Jupperin
koululle mahtuu vain rajallinen määrä osanottajia
(n. 150 henkeä), pyydämme jäseniämme ilmoittautumaan mahdollisimman ajoissa.
Tapio Ala-Peijari
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Jupperin Omakotiyhdistys 50-vuotta

Päiväjuhla
lauantaina 10.9.2005 kello 14 Sellosalissa Leppävaarassa.
Kaikki jupperilaiset ovat sydämellisesti tervetulleita.
Osallistujille jaetaan tilaisuudessa julkistettava yhdistyksen juhlakirja.
Tervehdysten ja onnittelujen vastaanotto alkaa kello 13 ja ohjelma kello 14.
Ilmoittautumiset 30.8 mennessä.

Iltajuhla
Jupperin Omakotiyhdistyksen jäsenille 10.9.2005 kello 19 Jupperin koululla.
Ohjelmassa on ruokailu, yhdessäoloa sekä tanssia
Syntax Flynn -orkesterin tahdissa.
Ilmoittaudu iltajuhlaan 30.8. mennessä maksamalla 15 euroa
Jupperin Omakotiyhdistyksen tilille 221318-17979.
Muista pistää viestikenttään nimesi. Vain nopeimmat mahtuvat mukaan.

Tiedustelut sekä ilmoittautuminen päiväjuhlaan

Eija Kyllästinen
(iltaisin) 040-747 3870
villaek@kolumbus.fi

Lea Ala-Peijari
09-852 4727
lea.ala-peijari@kolumbus.fi

-5-

Esiintyjiä Jupperin omakotiyhdistyksen
50-vuotisjuhlassa 10.9.2005

Jupperi-trio

(Tuija Vainio, Tarja Koskinen, Jari Koskinen)
Jupperi-trio koostuu jupperilaisista ja lähipaikkakunnan muusikoista. Trio kokoontuu soittamaan
aina tilaisuuden tullen kamarimusiikkia.
Tuija Vainio opiskeli sellonsoittoa SibeliusAkatemiassa professori Erkki Raution johdolla,
suoritti diplomin vuonna 1985 ja täydensi opintojaan Israelissa Marcel Bergmanin oppilaana.
Hän on esiintynyt kamarimuusikkona lukuisissa
yhtyeissä ja orkestereissa, mm. Tapiola Sinfonietta, Vox Artis,Trio Temporale ja Jupperin Kamariorkesteri. Vuodesta 1990 lähtien Tuija Vainio on
toiminut sellonsoiton lehtorina Espoon Musiikkiopistossa.
Tarja Koskinen opettaa alttoviulunsoittoa
Espoon musiikkiopistossa, ja esiintyy erilaisissa
kamari-, konsertti- ja viihdeorkestereissa.
Jari Koskinen on innokas viuluniekka-amatööri, jonka arkena tavoittaa parhaiten VTT:ltä.
Hän soittaa Kirkkonummen kamariorkesterissa
ykkösviulua.

Espoon puhallinorkesteri

linen kamarimuusikko.
Kapellimestari Kanerva on EPO:n ainut ammattimuusikko. Kuitenkin orkesterin ohjelmisto
on harrastajaorkesterille varsin laaja. Tarpeen
tullen EPO pystyy heittäytymään ns. sinfonisen
puhallinorkesterin rooliin, jolloin sen ohjelmassa
esiintyvät säveltäjänimet esim. Bachista Sibeliukseen ja Atso Almilan kautta Shostakovitsiin
ja Prokofjeviin. Monipuolisena muusikkona ja
Vantaan Viihdeorkesterin jäsenenä Simo Kanerva pystyy muuttamaan orkesterinsa myös suurta
puhallinviihdettä, tanssimusiikkia ja jazzia muistuttavia tunnelmia tavoittavaksi soittajistoksi.
Orkesterin esiintymispaikkoja ovat olleet kirkot,
konsertti- ja juhlasalit sekä ravintolat, tilaajan
toivomuksesta riippuen. Sen solisteina ovat soittaneet maamme parhaat puhallintaiteilijat, kuten
Jouko Harjanne, trumpetti, Jukka Myllys, baritonitorvi, Teppo Alestalo, pasuuna, Kullervo Kojo,
klarinetti, Timo Ronkainen, käyrätorvi sekä useat
muut taiturit. EPO on myös tilannut suomalaisilta säveltäjiltä uutta musiikkia soitettavakseen. Orkesterin 30-vuotiskonsertissa sai kantaesityksensä
Atso Almilan Eposimo-teos ja viime helmikuussa
sai Tapiolan kirkossa kantaesityksensä Kaj-Erik
Gustafssonin uusi teos.
EPO esiintyy vuosittain parissa kymmenessä
tilaisuudessa. Ulkomailla EPO on konsertoinut
Itävallassa, Unkarissa, Pietarissa ja Gran Canarialla. Esiintymismatka Brysseliin on vuorossa ensi
joulukuussa.
Orkesterilla on netissä kotisivunsa osoitteessa
www.espoonpuhallinorkesteri.fi Yhteyshenkilönä
Espoon puhellinorkesteriin on ollut jupperilainen
Jukka Pesonen, joka soittaa klarinettia orkesterissa.

Espoon Puhalinorkesteri on harrastelijaorkesteri,
joka on saanut joukkoonsa lähialueiden parhaita
amatöörisoittajia.
1970-luvun Espoo oli vauhdilla laajeneva
Helsingin naapurikaupunki, jonka metsiin ja rannoille kasvoi lähiö toisensa jälkeen. Kun olennainen oli saatu rakennetuksi, tuli myös kulttuurin
ja harrastusten aika. Joukko espoolaisia puhaltajia
halusi v. 1972 perustaa puhallinorkesterin. Tästä
Soukassa perustetusta orkesterista varttui vuosien
varrella Espoon Työväenopiston tukemana Espoon Puhallinorkesteri. Tänään Espoon Puhallinorkesteri on noin 50-jäseninen, iskukykyinen
soittokunta. Sen johtajana on jo runsaan kahden- Taidenäyttely Sellosalin lämpiössä
kymmenen vuoden ajan toiminut Simo Kanerva, Väliajalla voimme nauttia myös kuvataiteesta.
Radion Sinfoniaorkesterin pasunisti ja monipuo- Taitelijamme on jupperilainen Tapani Korpihete.
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Hän on syntynyt v. 1959 Kajaanissa ja muuttanut
Vapaalaan v. 1963 ja sieltä Jupperiin 1967. Tapani Korpiheteellä on monipuolinen tausta.: hän on
opiskellut Taideteollisessa Korkeakoulussa vuosina 1982 - 1985, valmistunut filosofian maisteriksi
1996 ja toiminut insinöörinä vuodesta 1999 lähtien. Näyttelyitäkin hän on ehtinyt pitää, niistä
mainittakoon seuraavat: Taideteollinen Korkeakoulu 1982 ja 1983, Leppävaaran Työväenopisto
1987, Vihergalleria 2003. Lisäksi hän ollut muka-

na yhteisnäyttelyissä vuosina 1985 - 2003.
Tällä hetkellä Tapani Korpihete työskentelee
edustajana kirjapainossa. Maalaus on hänelle nykyään harrastus, mutta hän sanoo keskittyvänsä
siihen enemmän sitten kun ”joutuu” eläkkeelle.
Jupperista hän muutti toukokuussa 2005 Leppävaaraan, mutta toivoo rakentavansa vielä talon
perheen tontille Jupperiin.
Lea Ala-Peijari

50-vuotisjuhlakirja

50-vuotisjuhlan ohjelma
Sellosali 10.9.2005

Heinäkuun loppu on ollut hikistä aikaan
kirjan päätoimittajalle. Kuitenkin loppu
häämöttää, eli aineisto on saatu koottua.
Painopaikkakin näyttää järjestyvän ajoissa!

Puheenjohtajan tervetuliaistoivotus,
Eeva-Riitta Puomio

Aluksi näytti, että jupperilaiset eivät juuri vetoomuksista huolimatta innostuneet kirjallisiin
töihin. Mutta annas olla, kesäkuun lähestyessä
rupesi runoratsu laukkaamaan. Tekstiä tuli, vaikkakin suorasanaista usealtakin taholta.
Täytyi ajatella asiaa uudelleen siten, että
kohteet, joista oli saatu kirjallista aineistoa, olivat
ensisijalla ja tiputella pois sellaiset, joista oli vain
kuvia. Skannattua kuva-aineistoa jäi siten paljon
käyttämättä, ja on seuraavaksi aika pohtia, miten
se kaikki saadaan säilytettyä ja nähtäväksi.
Täytyy jo ennakkoon pyydellä anteeksi
mahdollista sekoilua kuvatekstien suhteen. Oli
ajatuksena käydä jutut läpi kirjoittajien kanssa
yhteistyössä, mutta aikataulu ei anna siihen mahdollisuutta.
Aikaa nimittäin kului arvaamattoman paljon, kun melkein tuhannen kuvan aineistosta
yritti valita tekstiyhteyteen sopivimpia kuvia.
Asiaa ei nopeuttanut se, että allekirjoittanut joutui opettelemaan kuvien kanssa toimimisen aivan
a:sta alkaen. Onneksi taittajamme Vappu Ormio
on sentään ammatti-ihminen, unohtamatta Eki
Kyllästistä, joka on skannannut kuvat.
Toivottavasti valmiista kirjasta on kuitenkin
iloa jupperilaisille!
Silve Sahlan

Jupperi-trio: Tuija Vainio, Tarja ja Jari Koskinen
Haydn G-duuri, opus 53
Kaupungin tervehdys,
kaupunginjohtaja Marketta Kokkonen
Juhlapuhe, Pekka Perttula
Juhlajulkaisun esittely,
kulttuuritoimenjohtaja Georg Dolivo
Valokuvauskilpailun palkintojen jako,
Kimmo Sierimo
Väliaika: Kakkukahvitarjoilu
ja Tapani Korpiheten taidenäyttely
Yhdistyksen aikaisempien puheenjohtajien
puheenvuorot, Olavi Laine, Silve Sahlan,
Mauri Alasaari, Tapio Ala-Peijari
Aurinkotanssi, Jupperin koulun 5. luokat
Huomionosoitusten jako
Musiikkiesitys, Espoon puhallinorkesteri
Päätössanat, Lea Ala-Peijari
Juontajana Liisa Rantalainen
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Jos metsään haluat
mennä nyt...

Partiossa opetellaan hyödyllisiä taitoja ja
elämänihanteita. Pitkäjärven vaeltajien
Haukat -vartiolle harrastuksen kohokohtia ovat metsäreissut - paitsi silloin, jos
sataa.

tuntemisen. ”Kaikki, mitä tehdään, liitetään ihanteisiin”, hän kertoo. ”Partiossa opiskellaan asioita,
joita tarvitaan metsässä ja muuallakin elämässä”,
Sami Hållfart toteaa. Tällaisia taitoja ovat muun
muassa ensiapu, nuotion sytyttäminen ja laavun
pystyttäminen. Kimmo kertoo partiotaitoja tarvittavan vaikkapa kesämökkireissulla: jo lipun
nostaminen salkoon vaatii solmujen osaamista.
Partioinnin hauskimmista asioista 12-13-vuotiaat ”Vaikeinta partiossa on solmut, koska en ole hyvä
pojat ovat yksimielisiä: leirit ja retket kuuluvat niissä. Solmut menee kauheaksi sillisopaksi enkä
jokaisen suosikkipuuhiin. Yhden yön kestävillä enää muista, mitä piti tehdä”, Karo Laine harmitretkillä mennään metsään, pystytetään laavut ja telee.
sytytetään nuotiot. Iltaa vietetään yhdessä ruokaa
tehden ja iltanuotiolla istuskellen. Leirit puolestaan saattavat kestää pidempiäkin ajanjaksoja
ja sisältää enemmänkin ohjelmaa. ”Retkillä on
kivaa, koska niillä on paljon ohjelmaa ja muuta
mukavaa”, Joonas Peitsara kiteyttää. ”Leirit ovat
kivoimpia, koska silloin saa olla metsässä pidempään”, Mika Rulamo jatkaa.
”Myös joulukalenterien myyminen on hauskaa”, Kari Keskitalo kertoo. Asiasta on kuitenkin
hieman erimielisyyttä: ”Sehän on just kaikista
tylsintä!” joku huudahtaa. Tylsää on myös silloin,
jos leirillä sataa. ”Niin kuin viime kesänä Padasjoella, jolloin kaikki kastuivat ihan läpimäriksi”,
vartionjohtaja Kimmo Laukkanen nauraa. Hän
kertoo kuitenkin muistelevan jälkeenpäin läm- Mukavaa yhdessäoloa kaikille
möllä juuri niitä hetkiä, jolloin ollaan istuttu Kimmon mukaan partio sopii kaikille ja kaikenkeskellä metsää tuntien, ettei mikään voisi enää laisille luonteille. Hyvän partiolaisen ominaisuukolla huonommin.
siksi hän kuitenkin mainitsee reippauden, pirtey-

Hyödyllisiä taitoja niin metsässä
kuin muuallakin

”Me kokoonnutaan kerran viikossa opettelemaan
erilaisia elämäntaitoja. Ja tietenkin pitämään
hauskaa”, Kimmo kertoo. Partioihanteiksi hän
luettelee muun muassa toisen ihmisen kunnioittamisen, itsensä kehittämisen, luonnon rakastamisen ja oman vastuunsa sekä velvollisuutensa

den ja innokkuuden. Ryhmässä oppii tuntemaan
vastuuta itsestään, lähimmäisistään ja elinympäristöstään. Kimmon mukaan partiossa tapaa myös
paljon uusia ihmisiä ja saa ystäviä. Siltä tosiaan
vaikuttaa, kun nuoret kerääntyvät tiiviiseen piiriin ja lopettavat kokouksen: ”Hyvää yötä, Jeesus
myötä, kiitos tästä päivästä. Nähdään jälleen ensi
viikon tiistaina. Haaauuukat!”
Katariina Harju
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Kesäkonsertti taas menestys

Jupperin kamariorkesterin kesäkonsertti 9.6.2005 soi täydelle
salille. Paikalla oli yli 100 jupperilaista musiikin ystävää. Myös keräystavoite Kuressaaren seurakunnan
lastenkodin hyväksi toteutui.
Yleinen käsitys tuntui olevan,
että konsertti oli lämminhenkinen
ja painokas musiikkitapahtuma,
jolle toivotaan jatkuvuutta. Kiitos
siitä kuuluu tietysti illan esiintyville taiteilijoille. Myös salin akustiikan todettiin uusien tilajärjestelyjen myötä parantuneen edellisestä
vuodesta.
Jupperin kamariorkesteria johti kapellimestari Maarit Kirvessalo
ja solisteina toimivat pianotaiteilija Raija Kerppo
ja baritoni Jaakko Kortekangas. Lausuntaosuuden
hoiti lämpimästi veteraaniesiintyjä Väinö Purje.
Illan ohjelma rakentui seuraavasti:
- A. Dvorak: Serenadi jousiorkesterille op. 22

Kuvat: Pekka Puomio

- G.F. Händel: Messias
- W.A. Mozart: Konsertto pianolle ja jousiorkesterille, KV 415
Konserttikahvit tarjosivat Espoon Tuomiokirkkoseurakunta ja Jupperin Omakotiyhdistys.
Lauri Määttänen
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Pienrakentajan painajainen
- ja kuinka siitä selvitään

Pienrakentaminen on raskas projekti niin
taloudellisesti kuin henkisestikin. Saati
silloin, jos jotain menee pieleen.
Alkuvuodesta perustettu jupperilainen Harkons
Parners varmistaa, että prosessi sujuu asianmukaisesti aina sopimuksen teosta loppuselvitykseen
asti.
”Olen ollut alalla kymmenisen vuotta ja sitä
kautta olen seurannut pienrakentajien arkea”,
Harkons Partnersin projektipäällikkö HannaMaija Pollari aloittaa. Niinpä hän on myös nähnyt rakentamisen mukanaan tuomat moninaiset
ongelmat. Perinteiset kauhuskenaariot eivät ole
täysin tuulesta temmattuja.

Alalle on helppo tulla, ja siksi urakoitsijoilla ei
aina ole tarvittavaa ammattitaitoa tai työmoraalia.
”Hirveän paljon näkee huonoa työn laatua, jota
joudutaan korvaamaan”, Pollari toteaa. Budjetti
myös alimitoitetaan helposti, jolloin projektin
todelliset kulut saattavat jopa pysäyttää rakentamisen kokonaan.
Niin ikään rakennuttaja itse saattaa tahtomattaan hankaloittaa prosessia esimerkiksi tekemällä
osan töistä itse tai hankkimalla materiaaleja omin
päin. ”Kallis timpuri odottaa, kun isäntä lähtee
hakemaan tarpeita”, Pollari naurahtaa. Joskus
rakentajan voi olla myös vaikea puolustautua, jos
hän ei ymmärrä ammattisanastoa. Kun sopimuslainsäädäntöä ei tunneta, saattaa sopimuksiinkin
jäädä puutteita.

Suunnitelmallisuus säästää

”Ristiriitoja syntyy esimerkiksi eri työvaiheiden välillä”, Pollari kertoo. Jos rakennusten perustusten valmistuminen viivästyy, ei talopakettia
voidakaan toimittaa suunnitellun aikataulun mukaisesti. Saattaa käydä niin, että uusi ajankohta
ei paketin toimittajille sovi eivätkä timpuritkaan
välttämättä enää myöhemmin pääse töihin. Tällöin rakennuttajan täytyy hätäisesti etsiä uudet
työntekijät, mikä voi nostaa kustannuksia huomattavasti.

”Yrityksemme tavoitteena on varmistaa turvallinen ja helppo tapa rakentaa”, Pollari kertoo. Harkons Partners tarjoaa konsultointipalveluita sekä
remontoijille että talonrakentajille aina kylpyhuoneen kaakeleiden vaihdosta alkaen. Yritys valitsee
asiakkaan tarpeisiin sopivat ammattitaitoiset
tekijät, kilpailuttaa urakat ja kerää ennakkotarjoukset. ”Tunnemme lainsäädännön. Laadimme
sopimuksen, joka pitää myös ongelmatilanteissa”,
Pollari jatkaa. ”Itse sopimus tehdään kuitenkin
asiakkaan ja urakoitsijan välillä, ei Harkonsin
kanssa”, hän painottaa. Yritys tekee asianmukaiset
muistiot myös paikan päältä. Näin kaikesta saadaan riittävät dokumentit, joihin voidaan palata.
Yritys on urakoitsijoihin nähden kertarakentajia paremmassa asemassa. ”Pienrakentaja on
usein kerta-asiakas, kun taas meidän toiminnassamme on jatkumoa”, Pollari kuvailee. Niinpä
urakoitsijoille on kannattavaa hoitaa yrityksen
kautta saamansa asiakkuudet kunnialla. Alan
asiantuntijalla on myös kontaktit valmiina ja verkostotkin ovat tuttuja.
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Pollari painottaa rakentamisen suunnitelmallisuutta ja ennakointia: ”Toivoisin, että asiakkaat
ymmärtäisivät soittaa meille ennen kuin asiat ovat
täysin sekaisin ja riitatilanteessa.” Hänen mukaansa lievimmissäkin ongelmissa kulut nousevat
moninkertaisiksi heidän palvelunsa hintaan nähden. ”Mieluummin kannattaa maksaa konseptistamme ja varmistaa, että kaikki menee hyvin”,
hän vakuuttaa.

ollaan kiinnostuneita. ”Myös omakotiyhdistysten
kautta olemme saaneet kyselyitä”, Pollari kertoo.
Harkons Partners työllistää tällä hetkellä Pollarin lisäksi kaksi rakennustyömaalla vierailevaa
mestaria ja ATK-päällikön. ”Tulevaisuuden tavoitteisiin kuuluu toiminnan laajentaminen myös
henkilöstön osalta,” Pollari kertoo. Tietynlaisen
yleishyödyllisen näkökulman hän kuitenkin haluaa yrityksen toiminnassa säilyttää. ”Tulevaisuudessa aiomme myös kehittää yhteistyötä omakotiyhdistysten ja muiden yhdistysten sekä seurojen
Yhteistyötä omakotiyhdistysten
kanssa. Lisäksi yrityksiin verkostoituminen yhä
kanssa
Nuoren yrityksen toiminta on lähtenyt mukavasti enemmän kiinnostaa”, Pollari jatkaa. ”Tietysti
käyntiin. Asiakkaat ovat olleet pääosin remontoi- myös reklamaatiotavoitteemme on nolla”, hän
jia ja pienasiakkaita, mutta kokonaispaketistakin hymyilee.
Katariina Harju

Siellä kaikilla oli niin mukavaa
”Sainin seura” - Seppo Räisänen, Silve Sahlan,
Kimmo Sierimo, Juhani Tarvas ja allekirjoittanut
- oli kutsuttu tiistaina 18.1.2005 vierailulle Pekka
ja Inkeri Hämäläisen erittäin viihtyisään kotiin
viettämään iltaa, joka sujui sangen lämminhenkisissä tunnelmissa. Olin itse kirjoittanut samana
iltana päiväkirjaani: ”Pekka ja Inkeri ovat juuri
sellaisia ihmisiä, joiden seura tuntuu suorastaan
terapeuttiselta”.
Jupperissa asuva Suomen Palloliiton puheenjohtaja Pekka Hämäläinen lienee tuttu jupperi-

laisena ainakin niiden omakotiyhdistyksemme
jäsenten keskuudessa, jotka osallistuivat viime
syksynä omakotiyhdistyksen vuosikokoukseen,
jossa hän toimi tarmokkaana puheenjohtajana.
Omakotiyhdistykseen liittyy ”Sainin seurankin”
vierailu. Tämä nimeäni käyttävä seura oli vuosikaudet viralliselta nimeltään yhdistyksen Perinneja tiedotustoimikunta, joka sitten myöhemmin
toimi myös vähän epävirallisemmissakin puitteissa saaden sitten vetäjänsä nimen.
Pekka Hämäläisen tunsin jo aiemmiltakin

Pekka Hämäläinen, Saini Lanu, Seppo Räisänen (Kimmo Sierimo)
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vuosilta, koska hän oli tunnettu ja kiinnostava
henkilö Jupperin historian kannalta. Lähemmin
tutustuin häneen kuitenkin vuonna 2000, jolloin
olin vielä jäsenlehtemme Joyn päätoimittaja, ja
tein haastattelun Pekka Hämäläisen äidistä, Maire Hämäläisestä. Hän oli tyttönimeltään Maire
Halava, maineikas konserttipianisti, joka toimi
1930-luvulta aina 1960-luvun loppupuolelle
saakka konserttipianistina ja Radion Sinfoniaorkesterin solistina sekä konsertoi ahkerasti sekä
kotimaassa että ulkomailla. Vuonna 1934 hän
avioitui varatuomari, pankinjohtaja Juho Hämäläisen kanssa. Ja tässä vaiheessa alkaa Jupperi olla
mukana kuvioissa.
Vuonna 1936 A/B Juppergård -nimisen yhtiön omistussuhde vaihtui siten, että omistuspohja
jaettiin tasan liikemies Ragnar Tulosen, pääjohtaja Juho Hämäläisen, toimitusjohtaja Ville Salon ja
toimitusjohtaja G.V. Lundqvistin kesken. Silloin
sai historiallisen alkunsa Jupperin yhdyskunta
tonttijaon myötä. Niinpä vuodesta 1936 alkaen
Juho Hämäläisen perhe vietti kesiään Jupperissa,
silloisissa kolmessa pikku mökissä, joista yksi oli
rantasauna Pitkäjärven rannalla. Vuonna 1958

rakennettiin nykyinen, arkkitehti Aarne Ervin
suunnittelema huvila. Vuodesta 1984 lähtien ovat
Pekka ja Inkeri Hämäläinen perheineen asuneet
ympärivuotisesti kauniissa huvilassaan. (Sikäli
kuin jupperilaisia kiinnostaa haastattelu, se on
luettavissa Joy-lehdestä 3/00).
Pekan äidin haastattelun yhteydessä, jolloin
Pekka esitteli taloaan ja perehdytti minua oman
perheensä historiaan lähemmin, tunsin löytäneeni taas yhden linkin jupperilaiseen kotiseutuhistoriaan. Minua ilahdutti se, että lapsuudestaan
asti Jupperissa kesiään viettäneenä ja täällä jo yli
parikymmentä vuotta vakituisesti asuneena Pekka
on säilyttänyt lämpimän suhteensa kotiseutuun.
Yritin houkutella hänet omakotiyhdistyksen toimintaan mukaan. Pekka ei monien luottamustehtäviensä vuoksi pystynyt siihen, mutta on osallistunut kiinnostuksella siihen mihin voi.
Haluan osoittaa lämpimät kiitokset Pekalle ja
Inkerille ikimuistoisesta illasta heidän kotonaan.
Kiitokseeni yhtyvät Juhani, Kimmo, Seppo ja
Silve.
Saini Lanu

Aloitteita katuverkoston
parantamiseksi
Omakotiyhdistyksen johtokunta lähestyi kesäkuussa Espoon kaupunkia kirjeellä, jossa toivottiin, että vuoden 2006 talousarvioon varattaisiin
rahaa Jupperin alueen katuverkoston parantamiseen. Omakotiyhdistys halusi nyt kiirehtiä erityisesti seuraavien katujen rakentamista ja liikenneturvallisuuden parantamista alueellamme.
Kehä II:n päättyminen Turuntielle ja hidasteiden eli töyssyjen rakentaminen Viherlaaksossa
on tuonut uutta läpiajoliikennettä alueemme
asuinkaduille. Liikennemäärät Riihiniityntiellä
ovat kasvaneet vuonna 2004 jopa 8 %, kun
koko Espoossa ajoneuvoliikenteen kasvu on ollut
”vain” 2,2, %. Erityisesti ruuhka-aikaan Riihiniityntieltä on vaikea päästä mukaan Pitkäjärventien
liikennevirtaan. Tilannetta helpottaisi parhaiten
liittymään jo suunnitellun kiertoliittymän eli liikenneympyrän rakentaminen. Kiertoliittymiä on

Espoossa rakennettu viime vuosina paljon - ja on
niitä mielestäni kyllä paljon turhempiinkin liittymiin rakennettu!
Toinen tärkeä tiehanke on Alankokujan,
joissain kartoissa Haarakas-nimisen tien, rakentaminen Riihiniityntien ja Vahverotien välille.
Nyt kaavan mukaisen tieyhteyden puuttuminen
aiheuttaa asukkaille ylimääräisiä kustannuksia,
kun kulkeminen omalle tontille on jouduttu järjestämään rasitteena naapuritontin kautta. Osalta
kiinteistöistä puuttuu myös jopa kunnallistekniikka. Espoon strategian mukaan pientalovaltaista rakentamista tulisi lisätä juuri kaavoitetuilla
pientaloalueilla, joissa palvelut ovat jo valmiina.
Nyt tieyhteyden puuttuminen vaikeuttaa rakennusoikeuden tehokasta hyödyntämistä ainakin
rakentamatta olevan Alankokujan varrella.
Eikä tässä kaikki; kuntoon pitäisi saada myös
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Laaksolahdentien Pitkäjärvenpuoleinen pää ennen syyssateita ja tulvia. Sydän sykkyrällä katselen
aina tulva-aikaan jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden vaaratilanteita, kun koululaiset joutuvat
kulkemaan bussien rinnalla ajotiellä välttääkseen
kahlaamisen tulvivalla kevyenliikenteen väylällä.
Parannuksia odotetaan myös Rinnetielle ja hidastuksia Tammipääntielle ja Riihiniityntielle,
joissa ajonopeuksien nousu on jo aiheuttanut pari
todella vaarallista onnettomuutta.

keet toteutuvat ensi vuonna, mutta asukkaiden
ja yhdistyksen aktiivinen kirjelmöinti on varmasti
hyödyksi, kun päätöksiä rahanjaosta valtuustossa
tehdään.
Ensi vuoden budjettikäsittelyssä viimeistään
ratkaistaan myös lähikirjastojen, ja meidän oman
rakkaan Laaksolahden kirjastomme, tulevaisuus.
On aika yllättävää, että perheemme kesäkotikunta
Hauho voi pitää oman kirjastonsa avoinna koko
kesän, mutta samankokoisen Jupperin-Laaksolahden ”kunnan” kirjaston toimintaa ei voitaisi
turvata edes talviaikaan. Onkohan Espoossa kyse
Budjettikäsittely ratkaisee asiat
Kaupunginvaltuuston budjettikäsittely on joulun rahan vai arvojen puutteesta?
Sirpa Hertell
alla, joten vasta silloin saamme tietää mitkä hank-

Kulttuuritapahtuma Laaksolahden kirjastossa
Kansainvälinen ilta järjestetään Aleksis Kiven päivänä 10.10. 2005 klo 18.00-21
Laaksolahden kirjastossa (os. Veininkatu 24). Illan ohjelmassa on mm. Unkari-aiheisia
esityksiä, arpajaiset ja mahdollisuus nauttia gulassista pientä maksua vastaan.
Tilaisuus järjestetään yhteistyössä paikallisten yhdistysten kanssa.
Lämpimästi tervetuloa !
Laaksolahden kirjaston ystävät ry

Putki nousi pintaan
Pitkäjärven pohjassa 1970-luvulta asti kulkenut ottamaan joskus käyttöön ja sen kunnossa on onviemäriputki nousi elokuun alussa järven pintaan. gelmia, voi vain kuvitella, miten järveen kulkeuVantaalta Espoon Suomenojan puhdistamolle jä- tuvat jätevedet vaikuttavat järviveden laatuun!
tevesiä kuljettanut putki korvattiin tänä keväänä
Eeva-Riitta Puomio
uudella, järven rannassa kulkevalla viemäriputkella. Vanha putki jätettiin kuitenkin pohjaan
varajärjestelmäksi. Käytöstä poistettuun putkeen
on kertynyt kaasua, joka nosti sen ylös vedestä.
Elokuun ensimmäisellä viikolla putkeen asennettiin venttiili, jonka kautta kaasu saatiin pois ja
putki painui taas veden alle.
Pitkäjärvitoimikunta ja Pro Espoonjoki -yhdistys ovat jo aiemmin muistuttaneet Espoon ja
Vantaan päättäjiä riskeistä, joita varajärjestelmään
liittyy, esim. nyt tapahtuneesta kaasun muodostumisesta ja putken nousemisesta pintaan. Vaarana
on myös putken rikkoutuminen sen liikkuessa
vedessä. (http://www.proespoonjoki.fi/040909pi
tkajjatevesiputki.html ) Jos varaputki joudutaan Putki kellumassa Pitkäjärvessä (Pekka Puomio)
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Kevätkokous 27.4.
Jupperin Omakotiyhdistyksen kevätkokous pidettiin Laaksolahtitalolla 27.4.2005. Kokouksen
aluksi liikennesuunnittelupäällikkö Risto Jokinen
kertoi lentomelusta Jupperin alueella (kuva). Paikalla oli 14 jäsentä. Kokouksen puheenjohtajan
toimi Pekka Perttula. Kokousasioina oli mm.
vuoden 2004 toimintakertomus ja tili- ja vastuuvapauden myöntäminen johtokunnalle. Keskustelua käytiin mm. liikenneturvallisuudesta,
rannan suunnittelusta ja Tammenterhon pihan
kunnostamisesta.

Risto Jokinen luennoimassa (Kimmo Sierimo)

Jupperin Omakotiyhdistys ry.
Jäseneksi liittyminen

Varsinainen jäsen
Jokainen
Jupperin alueen pienkiinteistön tai
I Jäseneksi voi hakea maksamalla liittymismaksun yhdistyksen tilille, Nordea, tili nro 221318- asuinhuoneiston osakkeitten Omistaja
17979 (merkitse tiedotuskohtaan nimi, osoite, Liittymismaksu 20 €. Ääniä kevät ja syyskokouktontin nro, mielellään myös puh.nro ja sähköpos- sessa:
- 1 ääni jokaisella varsinaisella jäsenellä
tiosoite)
II Johtokunta hyväksyy jäsenen normaalisti koko- - Varsinaisen jäsenen valtakirjalla voi äänestää
hänen perheeseensä kuuluva väh. 18 vuotias peruksessaan
hejäsen.
- Max. 3 ääntä per kiinteistö

Jäsentyypit ja päätösvalta
yhdistyksen kokouksissa, sekä
maksut vuonna 2005

Esimerkkejä kiinteistöistä ja äänioikeudesta:

Kannattava jäsen
Jokainen luonnollinen tai juridinen -(esim yritys
tai yhdistys) henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen
säännöt.
Jäsenmaksu 35 €/vuosi. Ei Ääniä kevät ja syyskokouksessa
Henkilöjäsen
Jokainen Jupperin alueella asuva henkilö
Liittymismaksu 10 €. Ei Ääniä kevät ja syyskokouksessa
Perhejäsen
Varsinaisen jäsenen Jupperin alueella asuva perheenjäsen
Liittymismaksu 10 €. Ei Ääniä kevät ja syyskokouksessa

Omakotitalokiinteistö Max 3 ääntä

Rivitalokiinteistö Max 3 ääntä
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Jupperin Omakotiyhdistys
järjestää

Kevätkausi 9.1.-15.5.2006

JOY-jumpat Jupperin koululla maanantaisin klo
19.30-20.30 alkaen 5.9.2005
Ohjaaja: fysioterapeutti Ann-Katrin Heiskanen
FysioSporttiksesta

Streching-venyttely -painoinen tunti: alkulämmittely, tasapainoa, keksivartalon hallintaa ja
selkärangan liikkuvuutta parantavia liikkeitä ja
lopuksi venyttelyosuus.

Mukaan mahtuu 30 henkilöä ilmoittautumisjärjestyksessä, JOY:n jäsenet etusijalla.
Ilmoittautumiset:
Syyskausi 5.9.-12.12.2005
Fysiokimppatunti: hypytöntä perusjumppaa, Leena Virtanen gsm 040-591 8285 tai
joka sisältää pulssinkohotus- jousto- ja lihas- Pirjo Kuusisto gsm 040-515 5765
kunto-osuuden. Lopuksi venytysosuus. Parantaa
selkärangan liikkuvuutta, ryhtiä ja keskivartalon Hinta: JOY:n jäsenille 20€/syksy tai kevät
ei-jäsenille 40€/ syksy tai kevät
hallintaa.

Karvalehti (Ceratophyllum Demersium)
- myös Pitkäjärven uhka
Espoon Matalajärvessä karvalehti on lisääntynyt
niin, että se nykyään estää siellä uimisen, kalastuksen ja veneilyn. Järven pelastamiseksi onkin
tehty kunnostussuunnitelma vuosille 2005-2009
ja karvalehteä aletaan poistaa järvestä.
Myös Pitkäjärvessä on karvalehteä näkyvissä.
Kaikkien, jotka veneilevät tai uivat Pitkäjärvessä,
tulisi kerätä havaitsemansa karvalehdet. Se oleilee
vedessä kasvattamatta juuria, ja siksi ei auta, että
sen kiskaisee irti, vaan se todella on kerättävä ja
poistettava vedestä.
Tämä ei olekaan ihan vaivatonta, sen voin
oman kokemukseni perusteella sanoa. Osa
kasvista näkyy pinnalla, mutta varpailla täytyy

tunnustella vedenalaisia osia ja yrittää haroa sitä
mudasta. Sitten pitää olla joku kelluva alusta,
jolle kasvin kerää ja kuljettaa maihin.
Toivottavasti Matalajärven kunnostussuunnitelma antaa meillekin neuvot tehokkaammasta
keruutavasta, sekä muista toimenpiteistä, jotka
estävät kasvin viihtymistä.
Silve Sahlan
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lauantaina 1.10.2005 klo 10.00-14.00
Oppaina toimivat valtuutetut kauppasienivalvojat
Auli ja Markku Levo Jupperista.
Mukaan hyvät varusteet: sieniveitsi, kori ja kumisaappaat.
Aikaa varataan myös sienien puhdistamiseen
ja ohjeiden saamiseen.
Kokoontuminen Tammenterhon pihalle klo 9.30 (Tammipääntie 33), Lähtö omilla
autoilla - paikkoja autoihin voi kysellä ilmoittautumisen yhteydessä.
Sorvalampi: Puhelinluettelo: sivu 76,ruutu CT 89
Ilmoittautumiset:: Pirjo Kuusisto gsm 040-515 5765 tai
Eeva-Riitta Puomio gsm. 050-5319 219, (eeva-riitta.puomio@sci.fi)
Järjestäjä: Jupperin Omakotiyhdistys ry

Konttikirpputori
Pitkäjärven VPK:n pihalla,
sunnuntaina 28.8.2005 klo 10.00-14.00
Parkkipaikalle mahtuu 30-40 kpl autoja,
omat pöydät ja rekit
Ilmoittautumiset Pirjo Kuusisto,
gsm. 040 - 515 5765

Yhteistyössä jäsenille:
Jupperin Omakotiyhdistys ry - JOY
Veinin Omakotiyhdistys ry - VOY

Laaksolahden Huvilayhdistys - LHY
Pitkäjärven VPK
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Piirros: Urpo Kotipalo

Sieniretki Sorvalammelle

Yhteistyökumppaneita ja kannatusjäseniä
Remontti- ja korjauspalvelua
Onko kodissasi tarvetta remontille tai jotakin, joka vaatisi korjausta?
Teen:

Remontit
Korjaukset
Pienet rakennustyöt
Kalusteasennukset
Pienet rautarakennetyöt

Ota yhteyttä ja kysy lisää, niin sovitaan
yhdessä jatkosta.
Tarvassaneeraus
Mika Tarvas
Puh: 040 7079564
Toimitusjohtaja
Marko Lehtonen
Aisatie 16 B
01640 Vantaa
Linnainen

Laaksolahden Spar-kauppa
Oma lähikauppamme

Ikääntyneiden
Fysioterapiaa
kotikäyntejä
p. 050 5373150

Juha ja Salla Matilainen
09-595846

AMK Fysioterapeutti
Riitta Harju
Fysioterapiapalveluja
vuodesta 1980

Aukioloajat:
arkisin
klo 8 - 21
lauantaisin
klo 8 - 18
sunnuntaisin
klo 12 - 18

HIERONTAA, vyöhyketerapiaa
30 min
45 min
1h
90 min

osahieronta
puolihieronta
puolihieronta
kokohieronta

17,23,31,45,-

Vyöhyketerapia
n 45-50 min
0-7 vuotiaat

33,5,-

SOITA JA KYSY LISÄÄ!
halutessasi hieronnan lisänä :
moxaus tai kuivakuppaus
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Koulutettu hieroja
Vyöhyketerapeutti
Maria Tarvas
Pitkäjärventie 48
050-3634670

Jupperin Omakotiyhdistys ry.
Puheenjohtaja:
Eeva-Riitta Puomio, eeva-riitta.puomio@sci.fi

Peltorinteenkuja 1

050-5319219

Yhteistuvantie 1
Kalliotie 1
Kalliotie 17 A
Kaivosmiehenkuja 3 B

050-5666818
040-7473870
8543384
040-8418829

Johtokunta:
Sirpa Hertell(vpj), sirpa.hertell@eduskunta.fi
Eija Kyllästinen(siht), villaek@kolumbus.fi
Kai Haapamäki, kai.haapamaki@espoo.fi
Juha Heikkinen, juha.heikkinen@poyry.fi
Marjaleena Koskiniemi,
marjaleena.koskiniemi@helsinki.fi
Pirjo Kuusisto, pirjo.kuusisto@luukku.com
Markku Rantalainen,
markku.rantalainen@kolumbus.fi
Silve Sahlan, silve.sahlan@kolumbus.fi
Kimmo Sierimo, sierimo@hotmail.com

Peltotie 17
85235151
Tammipäänpolku 5 A 8547363
Jupperinmetsä 16
050-4126335

taloudenhoitaja
Tapani Vuopala, tvuopala@deloitte.com

Mäkikuja 3 A

Riihiniityntie 28
050-5662055
Kaivosmiehenkuja 5 B 040-515576

8523059, 040-5322114

Olavi Laine, Kunniapuheenjohtaja
Artturi Winqvist, Kunniajäsen
Jäseniä 410 henkilöä
Kotisivu: http://www.jupperi.fi
Yhdistyksen toimitila Tammenterho on jäsenistön käytettävissä. Tiedustelut Juha Heikkinen.
juha.heikkinen@poyry.fi, 040-8418829

Jäseneksi liittyminen
Jäseneksi voi hakea maksamalla liittymismaksu yhdisyksen tilille. Tilillepanon tiedotuskohtaan on merkittävä selvästi nimi, osoite, tontin numero ja mielellään myös puhelinnumero ja sähköpostiosoite. Johtokunta hyväksyy jäsenen normaalisti seuraavassa kokouksessaan. Vuosittaista jäsenmaksua ei tänä vuonna ole.
Tilinumero: 221318-17979 / Jupperin Omakotiyhdistys ry.
Varsinainen jäsen
Perhejäsen
Henkilöjäsen
Kannatusjäsen

Jupperissa olevan kiinteistön omistaja/osakas
Varsinaisen jäsenen perheenjäsen
Jokainen jupperissa asuva henkilö
Yhteisö tms, joka hyväksyy yhd. säännöt
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20 €
10 €
10 €
35 € / vuosi

Jupperin omakotiyhdistys ry

Tapahtumakalenteri
Elokuu
su 28.8.

Syyskuu
ma 5.9.
ti 6.9.
ke 7.9.
la 10.9.
ma 12.9.
ti 13.9.
ti 13.9.
ke 14.9.
ma 19.9.
ti 20.9.
ke 21.9.
ma 26.9.
ti 27.9.
ke 28.9.

Lokakuussa
Konttikirpputori (s.16)

Marraskuu
JOY-jumpat (s. 15)
Lentopallo (s. 15)
Sainin seura
Yhdistyksen 50-vuotispäivät (s.4)
JOY-jumpat
Johtokunnan kokous
Lentopallo
Sukututkimuskerho
JOY-jumpat
Lentopallo
Sainin seura
JOY-jumpat
Lentopallo
Sukututkimuskerho

Lokakuu
la 1.10.
ma 3.10.
ti 4.10.
ke 5.10.
ma 10.10.
ti 11.10.
ti 11.10.
ke 12.10.
ma 17.10.
ti 18.10.
ke 19.10..
ma 24.10.
ti 25.10.
ke 26.10.
ma 31.10.

Sieniretki Sorvalammella (s.16)
JOY-jumpat
Lentopallo
Sainin seura
JOY-jumpat
Johtokunnan kokous
Lentopallo
Sukututkimuskerho
JOY-jumpat
Lentopallo
Sainin seura
JOY-jumpat
Lentopallo
Sukututkimuskerho
JOY-jumpat

ti 1.11.
ke 2.11.
ma 7.11.
ti 8.11.
ti 8.11.
ke 9.11.
ma 14.11.
ti 15.11.
ke 16.11.
ma 21.11.
ti 22.11.
ke 23.11.
to 24.11.

retki Tytyrin kaivokseen
Lohjalle. Tiedustelut Marjo
Matikka p. 050-300 1327
Lentopallo
Sainin seura
JOY-jumpat
Johtokunnan kokous
Lentopallo
Sukututkimuskerho
JOY-jumpat
Lentopallo
Sainin seura
JOY-jumpat
Lentopallo
Sukututkimuskerho
Syyskokous

Kerhot kokooontuvat yhdistyksen toimitilassa
Tammenterhossa, Tammipääntie 33
Sainin seura koontuu parillisina keskiviikkoina
kello 18. Syksyn ensimmäinen kerta 7.9.
Tiedustelut Saini Lanulta, puh. 040-5249084
Sukututkimuskerho parittomien viikkojen
keskiviikkona klo 19:00. Syksyn ensimmäinen
kerta 14.9.
Tarkemmin Pirjo Mattila, puh:855 5004

Takakannen kuvat:

Tammenterho-talo (Pekka Puomio)
Rantakuva (Pekka Puomio)
Rantatalkoiden pohjan siivooja (Kimmo Sierimo)
Rantatalkoo siivoojia (Kimmo Sierimo)
Siivoustalkoissa grillattiin (Kimmo Sierimo)
Ranta veden vallassa (Pekka Puomio)

