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Jupperin omakotiyhdistyksen

Puheenjohtajalta
Yhdistyksemme juhlavuosi alkaa kääntyä loppuaan kohden. Juhlat, jotka
saadun palautteen perusteella onnistuivat mainosti, ovat ohi. Juhlissa
julkaistu kirja valmistui aikataulussa ja on jokaisen jäsenen saatavilla.
Perinteisiä tapahtumia on vietetty ja samalla käynnistetty uusia yhteisiä
toimintoja. Kirpputori, sieniretki, jumppavuoro - kaikki keräsivät mukavasti väkeä; kyläläisten yhteisten harrastusten aika ei taida olla vielä ohi.
Vaikka pääkaupunkiseudulla on tarjolla yltäkyllin tekemistä ja toimintaa, kotinurkilla tarjottavat palvelut ovat nykypäivänäkin kysyttyjä.
Marraskuussa pidetään Laaksolahtitalolla yhdistyksen syyskokous,
jossa suunnitellaan ensi vuoden toimintaa ja valitaan uutta väkeä yhdistyksen johtokuntaan toteuttamaan tuota yhdessä sovittavaa suunnitelmaa. Nykyisen johtokunnan ehdotuksessa toimintasuunnitelmaksi on
aiempaa enemmän painotettu yhteisen tekemisen järjestämistä asukkaille perinteisen alueen edunvalvonnan rinnalla. On haastavaa miettiä, minkälaisen toiminnan ja tapahtumien ympärille saisimme koottua
yhteen eri-ikäisiä jupperilaisia.
Syksyllä aloitettu jumppa Jupperin koululla on ollut menestys. Lentopallovuoro on edelleen tiistaisin ja siinä olisi tilaa vielä uusillekin
pelaajille. Ei tarvitse olla mestari uskaltaakseen mukaan pallottelemaan.
Miltä kuulostaisi muutaman vuoden tauon jälkeen lasten askartelukerho
ja golftapahtuma? Uusina toiveina on kyselty mm. lasten liikuntakerhoa,
jollapurjehduskerhoa, koirakerhoa koirapuiston rakentamiseksi, shakkikerhoa, kuivakukka-askartelua... Jupperilaisilla on osaamista monenlaiseen ja useimmat toiveet ovat varmasti toteutettavissa, jos tekijöitä ja
oman osaamisensa peliin antavia vastuuhenkilöitä löytyy. Tule mukaan
syyskokoukseen ideoimaan ja ilmoittaudu mukaan toimintaan. Yhdessä
tekeminen on oiva tapa tutustua naapureihin!

--

Jupperin omakotiyhdistys
50 vuotta

Historian havinaa ja tasokasta
kulttuuria
Minulla Laaksolahden kirjaston ystävien edustajana ja alueen asukkaana oli ilo osallistua Jupperin omakotiyhdistys ry:n 50-vuotisjuhlaan Sellossa. Päivä oli mitä kaunein ja jo sisään astuttaessa
vastaan henki juhlan tuntu vastaanottoseremonioineen. Pian Sellosali täyttyi juhlivista asukkaista
ja taidokkaista esiintyjistä.
Puheenjohtaja Eeva-Riitta Puomio valotti
Jupperin viisikymmenvuotista taivalta vaatimattomasta sodanjälkeisestä loma-asutuksen ajasta
kukoistavaan nykypäivään.
Omaleimaista omakotiyhdistyksen viisikymmenvuotiselle taipaleelle on ollut rakentaminen,
talkoohenkisyys ja välitön yhteistyö asukkaiden
kanssa. Alueen kehittämiseen on paneuduttu yhteisvoimin kulloinkin ajan vaatimusten mukaisesti, mistä entinen puheenjohtaja Pekka Perttula

Kaupungin tervehdyksen esitti kaupunginjohtaja
Marketta Kokkonen. (Kaikki juhla-artikkelien kuvat:
Pekka Puomio)

Jupperin koulun 5. luokkien oppilaiden Aurinkotanssi

--

JOY:n puheenjohtajia: (oik.) Olavi Laine (1963-1980), Pekka Perttula (1980-1989), Silve Sahlan (19901997), Mauri Alasaari (1998-2000), Tapio Ala-Peijari (2001-2004) ja Eeva-Riitta Puomio (2005- ).

kertoi juhlapuheessaan. Ohjelmaan ovat kuuluneet mm. kaavoitus- ja tieasiat, seurakunnan, koulun ja kirjaston tilojen sekä viimeksi Laaksolahtitalon saaminen alueelle. Sivuuttaa ei myöskään
voi lasten ja nuorten hyväksi tehtyä kasvatustyötä.
Näiden hankkeiden aikaansaaminen on vaatinut
vuosien ponnisteluja. Oli mielenkiintoista kuunnella, kun aiempina vuosina toimineet puheenjohtajat kertoivat oman puheenjohtajakautensa tapahtumista. - Kaupunginjohtaja Marketta
Kokkonen taas painotti esittämässään tervehdyksessä omakotiyhdistyksen merkitystä asukkaiden
hyvinvoinnin edistäjänä.
Jupperin koulun oppilaiden aurinkotanssi
siirsi ajatukset lapsuuteen, kesään ja lähes satumaailmaan, niin keveä ja kaunis lasten liikuntaesitys oli. Ajattelin jälleen kuinka suuri rikkaus

on, että koulu ja koti kohtaavat paitsi arjessa myös
juhlissa.
Omakotiyhdistyksen juhlajulkaisu sisältää
historiallisesti arvokasta tietoa sanoin ja kuvin alueen asukkaiden asumisesta ja elämisestä. Teos luo
aikaperspektiiviä yhdistyksen omilta kotikulmilta
konkreetilla tavalla niin nykyisille asukkaille kuin
myös jälkipolville. Tämä lisää paikallistuntemusta
ja vahvistaa samaistumista kotiseutuun.
Juhlan kulttuurianti oli monipuolinen ja
mielenkiintoinen. Nautin ohjelmasta täysin siemauksin . Musiikkiesitykset olivat korkeatasoisia,
joita esittivät kansainvälisestikin mainetta saaneet
esiintyjät. Juhlan alussa Jupperin Jousitrio viritti
kuulijat juhlatunnelmaan. Jupperi on monessa
suhteessa omavarainen myös kulttuurin suhteen,
mistä juhlan musiikkiesitysten lisäksi muistuivat

Juhlavieraita Sellosalin lämpiössä
--

mieleen myös omakotiyhdistyksen järjestämät
konsertit Laaksolahtitalossa.
Espoon puhallinorkesterin esittämä juhlapuhallus oli komeaa kuultavaa. Mieleeni nousivat
Oskar Merikannon säveltämän Laulajan marssin
sanat ”on voima, mi mielet nuorentaa, elon soihtuna on joka aika, ilopäiviä ihmisen kirkastaa, luo
huoliin hohdetta rauhaisaa; se on laulun tenhoisa
taika”. Näissä tunnelmissa oli ilo marssia takaisin
aurinkoon ja omille kotikonnuille Jupperiin
Juhlien järjestäminen on vaativa tehtävä. Kiitän lämpimästi upeasta juhlasta Jupperin omakotiyhdistystä, juhlatoimikuntaa ja sen puheenjohtana toiminutta Lea Ala-Peijaria.
Anna-Ester Liimatainen-Lamberg

Jupperi-trio, Tuija Vainio, Tarja ja Jaru Koskinen,
soitti Haydnin G-duuri, opus 53:n.

Iltajuhla Jupperin koululla
Salintäydeltä yleisöä oli saapunut Jupperin koululle juhlimaan yhdistyksemme puolivuosisataista
taivalta ja tunnelma oli heti alusta lähtien hyvin
kotoisa.
Tervetuliaismaljan jälkeen tavattiin tietenkin
hyviä ystäviä ja vanhoja tuttuja sekä tutustuttiin
myös uusiin jupperilaisiin ja juttua riitti.
Illallinen oli todella mainio. Oli jo ehtinyt
tulla vähän nälkäkin, eikä ketään tarvinnut kahdesti kehottaa seisovan pöydän ääreen. Oli uunimuikkuja ja loimutettua kirjolohta, punaviinihärkää ja lihapullia sekä salaattia, todella jokaiselle
jotakin. Tuli maistettua vähän joka laatua, viinejä
sekä boolia unohtamatta.
Pauli ja Marja-Liisa Åhmanin tanssiesitys sai
mahtavat aplodit ja seuraavaksi sitten tanssittiin
Syntax Flynn- nimisen orkesterin tahdittamina,
jonka nimi toi mieleeni tietokoneesta tutun ilmaisun: Syntax error. Tästä ei kuitenkaan ollut
kysymys, ihan hyvin soittivat eikä volyymikaan
ollut korvaamassa osaamisen tasoa, nykytrendi
kun tuntuu olevan, että ääntä on tarjolla koko rahan edestä..
Keskusteleminen pöytänaapureiden kanssa
oli kuitenkin jonkin verran hankalaa musiikin
soidessa. Onneksi olen hankkinut itselleni ”selektiivisen kuulon” kuuntelemalla radiota dieselmoottorin säestämänä pakettiautossani ja pystyn
eliminoimaan taustaäänet jokseenkin tehokkaasti.

Hauskat herrat Isto Hausalo ja Juhani Tarvas

Jossakin välissä kaikki halukkaat saivat esitellä itsensä mikrofonin välityksellä ja kertoilla
juttujaan Jupperista. Ja niitä kuultiinkin useita.
Lapsuudenkaverini Isto ehdotti, että mekin menisimme yhdessä puhumaan siihen mikrofoniin ja
hetken kuluttua olimmekin jo norkoilemassa
vuoroamme.
No, sitten me tarinoimme vuoron perään
alkaen hiekkalaatikkojutuista ja edeten siitä hiljalleen. Onneksi älysimme lopettaa ennen kuin
kukaan ehti pahemmin kyllästyä. Ainakin yleisöllä tuntui välillä olevan hauskaa, kun kaksi papparaista kertoili muinaisista ajoista.
Illan ehtiessä pidemmälle viihdyin yhä paremmin. Vaimo esitti, että juhlissa pitäisi olla lastenkutsujen tapaan niiden alkamisajankohdan lisäksi
myös päättymisajankohta. Jo heti ehkä viidennen
maanitteluyrityksen jälkeen suostuin vihdoin lähtemään kotiin.
Ihan kivat juhlat!
Juhani Tarvas
--

Letkajenkkaa iltajuhlassa.

Koirapuisto
Jupperinmetsään
Espoo käyttää vuosittain verorahoja puistojen
rakentamiseen ja kunnossapitoon vajaat kaksi
miljoonaa euroa. Koirapuistoja on rakennettu Espooseen kymmenen, meitä lähimmät ovat Kilossa, Träskändassa ja Lintuvaarassa.
Iltalenkillä Miljan, Huldan ja Päivin kanssa
kaipaamme usein turvallista leikkipaikkaa, jossa
lemmikkimme voisivat peuhata muita kulkijoita häiritsemättä. Koirien ulkoiluttamista säätelee lait, joiden mukaan ilman maanomistajan tai
metsästysoikeuden haltijan lupaa koiraa ei saa pitää irti toisen omistamalla alueella. Koira on siis
yleisillä alueilla pidettävä aina kytkettynä, paitsi
tietysti kaupungin erityisesti osoittamilla jaloittelualueilla eli koirapuistoissa.
Koirapuisto on kaupunkialueella ainoa mahdollisuus tarjota koiralle mahdollisuus vapaaseen
ulkoiluun. Koirapuistossa koirat tutustuvat toisiinsa ja luottamus myös isoja ja pelottavia koiria
kohtaan kasvaa. Mainio paikka Jupperissa koirapuistolle olisi ns. Yhteistuvan metsä eli puistoalue,
joka rajoittuu Pitkäjärventiehen, Jupperinmetsään
ja Yhteistuvantiehen. Espoon kaupunki on rakentanut ainakin yhden koirapuiston yhdessä alueen
asukasyhdistyksen kanssa, joten samalla mallilla

voisimme mekin saada koirapuiston kylämme
koirille. Omakotiyhdistys voisi hakea talkooavustusta kaupungilta verkkoaidan ja portin ostamiseksi ja rakennustyö voitaisiin tehdä talkoilla
meidän koiranomistajien kesken. Huoltovastuu
koirapuistosta olisi tietysti kaupungilla.
Koirankakat on uuden järjestyslain mukaan
kerättävä ”hoidetulla alueella”. Hoidettuja alueita
lain mukaan ovat esimerkiksi alueet, joilla nurmikot on leikattu ja joilla on istutuksia tai joilla tiet ovat päällystettyjä. Minä käytän maatuvia
koirankakkapusseja, jolloin kikkarapussin voi
heittää pusikkoon huomaamattomaan paikkaan
maatumaan. Kakkapussin kantaminen mukana
koko lenkin ajan on epämiellyttävää, koska yleisiä
roskiksia ei Jupperista juurikaan löydy - ja onhan
maatuvan jätteen heittäminen kaatopaikkajätteisiin aika turhaa.
Toivotaan, että saamme kaupungin myötävaikutuksella rakkaille karvatassuillemme oman
temmellyspaikan, - ja pidetään kotikadut koirankakoista puhtaina.
Sirpa Hertell, kaupunginvaltuutettu
ja Milja, spanieli
--

Hyvä mieli ja
vaaleapohjaiset kengät

Hiki virtaa ja täpäriltä tilanteilta ei vältytä, kun kymmenhenkinen ryhmä kokoontuu pelaamaan yhdessä tiistai-iltaisin
Jupperin koululle. Kyseessä on Jupperin
ja Veinin omakotiyhdistysten yhteinen
lentopallovuoro.
”Lentopalloa on tällä alueella pelattu jo 30 vuotta,
vuodesta -75”, kertoo vuodesta -82 asti vetäjänä
toiminut Teuvo Tikkanen. Kaikki sai alkunsa,
kun Jupperi, Veini ja Laaksolahti haastoivat toisensa pelaamaan samana iltana taivasalle. Aluksi
kesäpelejä järjestettiin epäsäännöllisesti, mutta
vähitellen pelaajista muodostui aktiivinen harrastusryhmä.

Kun Espoon kaupunki kuulutti vuoroja haettavaksi harrastustoimintaa varten, ryhmä tarttui
tuumasta toimeen. ”Siitä lähtien olemme vahtineet vuoroa kuin haukka pesällä”, Tikkanen toteaa ja kertoo, että kerran menetettyä pelivuoroa on
vaikea saada enää takaisin.

Hyvät tilat

Tikkasen mukaan Jupperin koulun liikuntasali on
hyvä pelisali, sillä se on paitsi lähellä kotia myös
riittävän korkea ja täysimittainen. Varusteet ryhmä saa palloa lukuun ottamatta kaupungilta, joka
myös uusii rikkoutuneet telineet ja verkot. Pelimaksuista puolet maksaa Jupperin Omakotiyhdistys ja toinen puoli pyritään keräämään pelaajilta. Jos tämä ei onnistu, Veinin omakotiyhdistys
maksaa loput. Käytännössä Veini on maksanut
kolmasosan pelimaksuista. Harrastuksen hinta ei
tosin päätä huimaa: puolentoista tunnin pelikerta
maksaa euron henkilöltä.

Pulaa pelaajista

Kuva Katariina Harju

Valitettavasti ryhmä on kärsinyt tänä syksynä pelaajapulasta. ”Ensimmäisiä pelaajia ryhmässä on
enää kaksi jäljellä”, Tikkanen harmittelee. Parhaimmillaan kasaan saatiin kaksi joukkuetta ja
varamiehet, kun nykyään treeneissä huhkii noin
kymmenen pelaajaa.
Syynä pelaajakatoon Tikkanen mainitsee
muun muassa loukkaantumiset - erityisesti sormija nilkkavammat ovat hänen mukaansa harmittava
osa lajia. ” Nykyään myös urbaani yhteiskunta vie
ihmiset muualle”, hän jatkaa. Niin ikään lämmin
syksy ja pitkä veneilykausi venyttävät kesäkautta,
jolloin harjoittelusta pidetään taukoa.
”Ennen ryhmässä kävivät usein sekä isä että
poika”, kertoo Tikkanen. Tosin äitikin voi osallistua peliin, sillä naiset ovat lämpimästi tervetulleita
ryhmään. ”Vaikka ukkomiehiähän täällä taidamme kaikki olla”, Tikkanen nauraa.
--

Kaikki ovat tervetulleita

Useimmat pelaajista ovat eläkeikäisiä, ja ryhmän
vuosi vuodelta noussut keski-ikä ylittääkin 50
vuotta. Heterogeenisessa joukossa edustettuina
ovat niin diplomi-insinööri kuin autonkatsastusmies. Tikkasen mukaan ammattialat ovat kuitenkin sivuseikka. ”Itselleni lentopallo on antanut
vastapainoa työlle ja tavan pitää terveydestäni
huolta. Ja kyllä kerran viikossa kuntoilu pitää
mielen virkeänä”, hän hymyilee.
Hänen mukaansa laji sopii kaikille, eikä ryhmäläisiltä vaadita aikaisempia taitoja. ”Mukaan
voi tulla täysin aloittelijana, kaikki ovat tervetulleita. Ainoa vaatimus on hyvä pelihalu ja vaaleapohjaiset tossut”.
Harjoituksissa alkulämmittelyn jälkeen keskitytään pelaamaan tiukasti, mutta hyvillä mielin.
”Pelaamme herrasmiesmäisesti ja oikeiden sääntöjen mukaan. Tosin tuomaria meillä ei ole”, Tikkanen kertoo. ”Peli ei ole totista, ja vastapuolta
jujutetaan korkeintaan leikkimielellä.” Ryhmässä
vallitsee hyvä yhteishenki: harjoitusten lopussa todetaan, että ensi tiistaina taas tavataan.
Katariina Harju
Jupperin ja Veinin Omakotiyhdistysten yhteinen
lentopallovuoro
Jupperin koululla tiistaisin klo 20.00 -21.30.

Kuva Katariina Harju

Lisätietoja:
Teuvo Tikkanen
teuvo.tikkanen1@luukku.com
gsm. 050- 559 2209

Juhlakirjan aineiston jatkokäyttö
Urakka on ohi ja juhlakirja saatiin painosta jopa
ajoissa, vaikka jännitti viime hetkeen saakka.
Niin kuin kaikki ne huomasivat, jotka olivat toimittaneet valokuva-aineistoa kirjaa varten, siihen
ei voinut käyttää kuin murto-osan.
Nyt ovat internetiä tuntevat havainneet, että
sinne on mahdollista kerätä kuva-aineistoa siten,
että kuviin liittää myös tekstiä. Kirjaa varten skannattuja kuvia on nyt aikomus julkaista tällä tavoin,
ja yritämme vähitellen kerätä asioita tuntevilta ja
muistavilta kuviin liittyvää tekstiaineistoa.
Kuvia kerätessä kävi ilmi, että tietoa ja muis-

toja on, mutta kynään tarttuminen tuntuu olevan
ongelma. Kirjaan tuli kaikkien tekstit, jotka niitä
lähettivät. Kuitenkaan ei haluttaisi hukata sitä kirjoittamatonta muistitietoa, jota tiedämme olevan
olemassa.
Täytynee herättää Lönnrot kuolleista ja käydä keräilemään jos ei nyt suorastaan runoja, niin
ainakin faktaa. Toivottavasti myös ne jotka sanoivat ”on minullakin valokuvia, mutta en muista
missä” kuulevat omatuntonsa kolkuttavan. Perinnekeruu ei ole loppunut.
Silve Sahlan
--

Aleksanterintammi Träskändaan

Yhdistyksemme varapuheenjohtaja Sirpa
Hertell istutti 5.10.2005 tammen Träskändan puistotien ja Kolkekannaksentien
risteyksessä olevan kiertoympyrän keskelle.
Puutarhaliiton täyttäessä 80 vuotta ja Kaupunginpuutarhurien seuran 70 vuotta istutti Espoon
kaupunki juhlavuoden puun kulttuurihistoriallisesti arvokkaalle paikalle Träskändan kartanon
läheisyyteen. Juhlapuuksi valittiin tammi, sillä
vuoden 1890 myrsky kaatoi 115 vuotta sitten
melkein kaikki viereisen kartanon tammet ! Aleksanterintammeksi nimetyn juhlapuun istutti teknisen lautakunnan puheenjohtaja Sirpa Hertell.
Sanalla tammi on muitakin merkityksiä
kuin ’lehtipuulaji’. Tammen jo melkein unohtunut merkitys on ’napatukki’, ’sydänpuu’, joka
nykykielessä näkyy vielä sydäntalven kuukauden
tammikuun nimityksessä. Kiertoliittymän kes-

Tammea istuttamassa teknisen lautakunnan puheenjohtaja Sirpa Hertell, maisema-arkkitehti Leena Ihalainen ja vihertuotantopäällikkö Pentti Hakkarainen.
(Kuva Silve Sahlan)

kellä olevaa tammea voi pitää vilkkaan risteyksen
napatukkina ja sydänpuuna.
Träskändan kartanon historia alkaa 1700-luvun lopulta ja vuonna 1840 kartanon osti Aurora
Karamzin, rikas paroninleski, joka käytti paljon
aikaansa ja varojaan kartanon ja puiston uudistamiseen. Aurora Karamzinin aikana puistoa
muokattiin englantilaistyyppiseksi maisemapuutarhaksi ja uusia puita istutettiin runsaasti.
Suurin yksittäinen tapaus kartanon pitkässä
historiassa oli keisari Aleksanteri II:n vierailu
Aurora Karamzinin emännöimään Träskändaan
1863. Ohjelmassa oli metsästysretki ja puutarhajuhlat. Aleksanteri ampui manner-Euroopasta
varta vasten Träskändaan tuodun saksanhirven.
Sen kunniaksi istutettu tammi kasvaa paikalla
edelleen ja tunnetaan nimellä Keisarintammi Kejsarens ek.
Aurora Karamzin omisti kartanon yli 50
vuoden ajan ja myös asui siellä suurimman osan
ajasta. Vuodesta 1923 Träskända on ollut Espoon
kunnan omistuksessa, ja rakennukset ovat vanhustenhoitokäytössä.
Kartanon puisto on nykyisin yleisenä puistona. Sille ovat ominaisia tammet, muut jalopuut ja
pähkinäpensaikot, ja se pyritään pitämään samantyyppisenä kuin se oli Aurora Karamzinin aikana.
Joen lähellä kasvava puiston vanhin tammi on jo
lähes 600 vuoden ikäinen.
Itse Aurora Karamzinin mukaan on jo nimetty lukuisia lähistön paikkoja, kuten Auroran koulu, Karamzinin koulu, vanhainkoti Aurorakoti ja
kadut Auroranportti, Auroranmäki ja Aurorankuja. Nimikkoja on Helsingissäkin, muun muassa
Auroran sairaala. Aleksanteri II:lla on tunnetusti
patsas ja nimikkokatu pääkaupungin keskustassa.
Keisarin nimi pääsee arvoiseensa paikkaan myös
täällä Kuninkaantien maisemissa, keskeisessä risteyksessä. Kiertoliittymälle ja sen keskellä kasvavalle tammelle annettiin nimi Aleksanterintammi
- Alexanderseken.
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Jupperin rantapuiston
suunnittelu alkaa

Suunnittelualue käsittää niin sanotun ”surffirannan” ympäristön ja rantakentän leikkialueineen.
Suunnittelusta vastaava maisema-arkkitehti Leena Ihalainen Espoon teknisestä keskuksesta kävi
4.10.2005 tutustumassa paikkaan ja vakuutti,
että suunnitteluun ryhdytään vuoden 2006 alussa. Tällöin järjestetään myös asukastilaisuus, jossa
kuunnellaan paikallisten asukkaiden toiveita ja
käsityksiä puistoalueen käytöstä.
Alueella olevan kentän ja sen kupeessa olevan
pienen leikkialueen samoin kuin tien rannanpuolella olevan tasatun ”iltanuotiopaikan” on JOY
toteuttanut talkootyönä 1980-luvulla Pekka Perttulan puheenjohtajakaudella.
Rannassa on perinteisesti säilytetty veneitä.
Yhteismaata oleva venevalkama ranta-alueen poh-

joisosassa on suhteellisen pieni, ja nykyään veneitä
on runsaasti pitkin koko rantaa, myös Kulmaojan
suun eteläpuolella olevalla alueella, joka tulva-aikana on veden alla.
Alueelle on myös tulossa AvantoSaukot ry:
n laiturihanke talviuimareille. Tavanomaistakin
uimarantaa on myös toivottu sekä ihmisille että
koirille, siis erikseen.
Myöskin talvista hiihtoa varten vaivaton järven jäälle pääsy tulisi taata ja kesällä surffilautojen
ja veneiden vesillelaskupaikka kuljetusalustalta.
Tarpeita on siis monia, ja niiden yhteensovittaminen on suunnittelijalle haaste, kun tulee vielä
muistaa mahdollinen tarve suojella alueella lenteleviä lepakoita.
Silve Sahlan

Puuta Palomäestä
Onko tarvetta risuille tai
rungoille?
Omakotiyhdistys on päättänyt paikallisten asukkaiden aloitteesta kaadattaa noin 10 suurehkoa
puuta, pääasiassa kuusia, omistamaltaan, kaavassa
puistoksi merkityltä alueelta. Alue sijaitsee Palomäenrinteen päässä, Väreen tontin länsirajan
tuntumassa. Alueella on pidetty 23.9.2005 katselmus, jolloin todettiin, että suunniteltu puidenkaato ei vaadi viranomaisten lupaa. Ennen
kaatotyöhön ryhtymistä merkitään kaadettavat
puut. Asukkaille tiedotetaan tolppailmoituksella,
yhdistyksemme www-sivuilla ja Rastaalan omakotiyhdistyksen kautta.

”Paras leikkipaikka” (Piirros Jenni Silfverberg, Jupperin koulun esiB-luokka)

Yhdistys tarjoaa kaadettavia puita asukkaille lämmitykseen tai muuten hyödynnettäväksi risujen
ja puiden poiskuljettamista vastaan. Puut kaadetaan maan jäädyttyä, joten kiinnostuneet ottakaa
pikaisesti yhteyttä yhdistyksen puheenjohtajaan
Eeva-Riitta Puomioon!
Silve Sahlan
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Syksyn tapahtumia

Kirpputori VPK:lla

Kesän päätteeksi 28.8. Jupperin Omakotiyhdistys
järjesti yhdessä Pitkäjärven VPK:n, Laaksolahden
Huvilayhdistyksen ja Veinin Omakotiyhdistyksen
kanssa kirpputorin VPK-talolla.
Myyjiä ja asiakkaita kertyi paikalle runsain
joukoin, vaikka sää ei suosinutkaan kaupantekoa.
Rankat vesikuurot kastelivat pihan useaan otteeseen aamupäivän aikana. Sisätiloissa myytiin kahvia ja pullaa ja tuotto lahjoitettiin VPK:n nuorisotoimintaan. Sateesta huolimatta tapahtuma sai
niin paljon positiivista palautetta, että se päätettiin järjestää myös ensi vuonna.
Eeva-Riitta Puomio

Sieniretki Sorvalammelle

Kirpparimyytäviä (Kuva Pekka Puomio)

JOY järjesti suppilovahveroiden löytämiseksi sieniretken lauantaina 1.10.05. Mukaan lähti
kimppakyydillä kello 9.00 Tammenterhon pihasta 14 henkeä. Päivä oli hienoisesta aamusumusta
huolimatta aurinkoinen. Vaelsimme sammaleisille kuusikkorinteille ja nenä maassa etsiskelimme suppiloita oppainamme asiantuntijat Auli ja
Markku Levo, myöskin jupperilaisia.
Omaksi hämmästyksekseni löysin aivan itsekin ensi kertaa elämässäni suppiloita. Tosin oppaat harjaantuneine katseineen osoittivat sopivia
kasvupaikkoja, joka helpotti saaliin saamista. Nelisen tuntia vaelsimme metsässä, ja kaikkien kopat näyttivät olevan täynnä.
Innostuneina ehdotettiin, että vastaisuudessa
järjestettäisiin myös retki sellaiseen aikaan ja paikkaan, että monenlaisten sienten tunnistamista
voitaisiin opetella. Nyt kyllä varottiin seitikkejä,
mutta yhtään valkoista kärpässientä tai herkkusientä ei näkynyt. Lisäoppi ei varmaan haittaisi.
Silve Sahlan

Sienisaalista tutkimassa (Kuva Silve Sahlan)
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Unkarilainen ilta Laaksolahden kirjastossa

Laaksolahden kirjastossa vietettiin Aleksis Kiven
päivää 10.10. unkarilaisissa merkeissä. Laaksolahden kirjaston ystävät ry. yhdessä kirjaston henkilökunnan kanssa oli järjestänyt kirjastotapahtuman, joka kokosi kirjaston täyteen yleisöä. Illan
teemana oli Unkari. Tarjolla oli musiikkia, tansseja ja tietoa Unkarista. Kuulimme mm. Unkarista
matkailumaana, unkarilaisten elämästä Suomessa, unkarilaista viineistä. Kirjastossa oli nähtävillä
taiteilija Éva Luostarisen maalauksia Unkarista.
Esillä oli myös Unkarista kertovien kirjojen näyttely. Pääsimme maistelemaan perinteistä unkarilaista ruokaakin, gulassikeittoa. Illan juontajan
toimi Jaakko Salonoja, joka itsekin asuu osan
vuotta Unkarissa.
Eeva-Riitta Puomio
Gulassikeittoa tarjottiin mahantäytteeksi (Kuva
Pekka Puomio)

Näin helmat heilahtelivat unkarilaisen musiikin tahdissa (Kuva Pekka Puomio)
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Rantamäen/ Kaipionmetsän
ulkoilutie

Lähinnä koirien ulkoiluttamiseen käytetty
metsäpolku Pitkäjärvenrantatieltä Louhostielle ja sitä kautta Pitkäjärventielle
valmistunee ensi kesänä puistokäytäväksi.
Yhdistyksemme on toteuttanut hanketta kaupungin myöntämin talkooavustuksin mm. kuivattamalla kosteikkoaluetta peraten vanhan 40luvulla kaivetun avo-ojan ja raivaamalla polun
Tammenterholle. Viime syksynä aloitimme teknisen lautakunnan hyväksymän suunnitelman
pohjalta ulkoilutien rakentamisen Louhostieltä
sähkölinjaa myöten. Rakentaminen on edennyt
myönnettyjen talkooavustusten turvin ja on nyt
niin pitkällä, että tienpohja on saatu raivattua ja
tasattua Tammenterhon risteykseen saakka. Tien
pintamurske on tarkoitus levittää talvella maan
jäädyttyä kantamaan raskasta kuljetuskalustoa.
Lisäksi neuvotellaan kaupungin kanssa lisärahoituksesta.
Tässä vaiheessa on jäänyt toteuttamatta polkuhaara Kaivosmiehentien suuntaan, sillä yhteyttä ei pystytä rakentamaan ennen kuin tielle saadaan vahvistettu katusuunnitelma ja sitä kautta
maapohja kaupungin haltuun.
Paljon on arvosteltu sitä, että tie on raivattu
nyt liian leveäksi ja pilattu ympäristöä - noin 0.5
metriä leveä purupolku riittäisi hyvin kulkemiseen. Näitä polkuja alueella risteilee varsin monia, ja mm. maastoon merkitty luontopolku on
ollut runsaassa käytössä. Varsinaisten tasattujen
ulkoiluteiden rakentaminen ilman kaivinkoneita ei varmaankaan nykyaikana ole mahdollista:
mistä löytyisivät ne miehet, jotka siirtäisivät kivet
ja kannot syrjään sekä kärräisivät murskeen tielle? Isot koneet tarvitsevat oman tilansa, ja lisäksi
tien mitoituksessa on otettu huomioon metsästä
puita kuljettavan ja hoitavan kaluston mitoitus.
Valmistuttuaan ulkoilutien murskekerros tulee

olemaan noin 2.5 metriä leveä ja tämän jälkeen
polulla pystyy kulkemaan liikuntarajoitteinen
henkilö eikä kumisaappaitakaan enää tarvita.
Nykyisellään tienvarren metsikkö on paikoin
jäänyt hoitamatta, minkä seurauksen metsä on
muuttunut ryteiköksi. Mitä me haluamme puistolta, villiä aarnimetsää vai hoidettua puistometsää?
Olemme keskustelleet myös Tammenterhon
kulmalla kuusien varjossa kituen kasvavan tammen kohtalosta. Elinvoimaa sille saataisiin poistamalla sen vieressä kasvavat isot iäkkäät puut.
Alueemme vanhin ja myös suurin puu, ”Jupperin
isotammi”, kasvaa kunnostettavan ulkoilutien
vieressä, yksityisellä tontilla. Koska puuta ei ole
lailla suojeltu ja se on kuitenkin merkittävä suojelukohde, esittäisin, että kaupunki olisi velvollinen
hoitamaan tammea mm. leikkaamalla lahot oksat
ja poistamalla varjostavat puut.
Kaipionmetsän puistoalueen kunnostamisesta neuvottelemme kaupungin viherpalvelujen
kanssa, jotta he lupaustensa mukaan ottaisivat
alueen ensi talven hoitokohteeksi.
Kun metsikkö saadaan kunnostettua puistoksi, ulkoilutiet rakennettua ja alue tulee laajempaan
käyttöön, niin samalla mahdollisuus alueen säilymiseen virkistyskäytössä kasvaa, rakentamisen tiivistämispaineista huolimatta.
Kai Haapamäki

Sieniretken sienisaalista (Kuva Silve Sahlan)
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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:n
toimintasuunnitelma 2006/
johtokunnan esitys
Yleistä

ta ja jaetaan tietoa yhdistyksestä ja sen toiminnasViihtyisä ja turvallinen asuinympäristö, vai- ta. Laajennetaan sivuja kuva-arkistolla.
Tiedottamiseen käytetään myös Tammenterkuttaminen alueen kehittämiseen, alueen palveluiden turvaaminen ja parantaminen ovat yhdis- hon bussipysäkillä olevaa yhdistyksen virallista iltyksen 51. toimintavuoden keskeisiä tavoitteita. moitustaulua. Rakennetaan uusia ilmoitustauluja
Tässä työssä merkittävä keino on yhteydenpito Jupperin alueelle.
Tammenterhossa pidetään esillä yhdistykselle
päättäjiin ja alueen asukkaiden näkemysten välittulevaa
tiedotusmateriaalia.
täminen päätöksentekoon. Perinnetiedon kerääminen, tallentaminen ja julkaiseminen ovat edelYmpäristöasiat
leen yhdistyksen ydintehtäviä.
Seurataan alueen maankäyttöä ja kaavoitusta
Uutta väkeä pyritään saamaan yhdistyksen
ja
otetaan
kantaa ajankohtaisiin suunnitelmiin,
toimintaan mukaan kehittämällä toimintaa asukkaiden toiveita kuunnellen. Tuetaan uusien asuk- tarvittaessa yhdessä naapuriyhdistysten kanssa.
kaiden kotiutumista alueelle mm. järjestämällä Keskeisiä asioita ovat mm. tiestö ja liikenne, autoyhteisiä tapahtumia. Tarjotaan harrastusmahdol- ja lentoliikenteen melu sekä Pitkäjärven tila.
Espoon kaupunki laatii ranta-alueen kehitlisuuksia eri-ikäisille asukkaille. Yhteistoimintaa
tämissuunnitelman
vuonna 2006. Osallistutaan
lähialueen asukasyhdistyksen kanssa tehostetaan.
suunnitelman valmisteluun, järjestetään tarvittaessa keskustelutilaisuuksia, tiedotetaan ja tuodaan esille alueen asukkaiden toiveita ja tarpeita.
Suunnitelman valmistuttua toteutetaan sitä yhteistyössä kaupungin ja alueen muiden yhdistysten ja toimijoiden kanssa.
Kunnostetaan Jupperin uimarantaa. Parannetaan rantaan johtavat portaat ja rakennetaan
rantaan viettävää hiekkarinnettä siten, että sen
valuminen rantaan estyy.
Kartoitetaan Jupperin alueen polkuverkostoa
ja sen parantamista.
”Paras leikkipaikka” (Piirros Henrik Westermarck,
Haetaan talkooavustusta koirapuiston raJupperin koulun esiB-luokka)
kentamiseen ”Jupperinmetsä”-puistoon. Puisto
rakennetaan talkoilla, yhteistyössä Espoon kauTiedotustoiminta
pungin ja alueen koiranomistajien kanssa.
Yhdistyksen tiedotuskanavina toimivat jäsenPyritään aktiiviseen yhteistyöhön kaupungin
lehti JOY, yhdistyksen kotisivut osoitteessa www. kanssa alueen tieverkoston kehittämiseksi. Onjupperi.fi ja ilmoitustaulut.
gelmina on koettu mm. läpiajoliikenne, liikenLehti ilmestyy neljä kertaa vuodessa ja se jae- neturvallisuus, ajonopeudet, pölyäminen, teiden
taan koko Jupperin alueelle peittojakeluna. Leh- kunto.
den painos on 850 kpl.
Pitkäjärven tilan parantamiseksi tehdään yhKotisivuilla tiedotetaan ajankohtaisista asiois- teistyötä Vanhakartanon kalastuskunnan, Pitkä-16-

järvitoimikunnan ja Pro Espoonjoki ry:n kanssa.
Tarvittaessa tehdään myös omia aloitteita.
Järjestetään alueen siivoustalkoot ja kotitalousromun keräys keväällä. Tiedotetaan YTV:n ongelmajäte- ja kierrätysjätekeräyksistä.

Alueen palvelut

lulla
* Perinnetoimikunta (Sainin seura) ja Sukututkimuskerho Tammenterhossa
* Muita mahdollisia kerhoja, mikäli kiinnostuneita vetäjiä löytyy.
* Retkiä ja kirpputori yhteistyössä muiden asukasyhdistysten ja Pitkäjärven VPK:n kanssa

Vaikutetaan alueen palveluiden säilymiseen ja
kehittymiseen. Pyritään vaikuttamaan kaupungin
toimiin alueella. Seuraaviin kohteisiin kiinnitetään erityistä huomiota:
* Laaksolahden kirjaston toiminnan jatkuminen ja kehittäminen
* Joukkoliikenneyhteyksien säilyminen vähintään nykyisellä tasolla
* Päivittäistavarakaupan palveluiden säilyminen alueella
* Jätteiden kierrätyspisteiden lisääminen
* Eri-ikäisten ihmisten harrastemahdollisuuksien kehittäminen alueella yhteistyössä alueen muiden toimijoiden kanssa.

Perinteiden vaaliminen

Jatketaan alueen perinnetietojen keräämistä ja taltiointia. Myös nykytilasta kerätään tietoa
mm. valokuvin.
Vuonna 2005 julkaistuun kirjaan kerättyä,
kirjan ulkopuolelle jäänyttä materiaalia jalostetaan ja tallennetaan kuva-arkistoksi www-sivuille.
Julkaistaan artikkeleita aiheesta myös JOY-lehdessä.
Osallistutaan valtakunnallisille kotiseutupäiville sekä kotiseututoiminnan muihin tilaisuuksiin.

”Paras leikkipaikka” (Piirros Ella Ranta, Jupperin
koulun esiB-luokka)

Tammenterho

Tammenterho on yhdistyksen toiminnan
keskuspaikka. Siellä järjestetään useimmat johtokunnan ja toimikuntien kokoukset ja säilytetään
yhdistyksen arkistoa ja toimistolaitteita. Sieltä
ovat varanneet kokoustilaa myös yhdistyksen jäsenet ja muut alueella toimivat yhdistykset.
Tammenterhoa ylläpidetään vuonna 2004
tehdyn kuntotarkastuksen ja sen pohjalta laaditun
Virkistys- ja harrastustoiminta
Järjestetään eri-ikäisiä jupperilaisia kiinnosta- suunnitelman mukaisesti. Piha-alueen kunnostavia asukastapahtumia. Jatketaan yhteistyötä lähi- mista jatketaan talkootyönä.
alueen asukas- ja muiden yhdistysten kanssa.
Järjestetään mm. seuraavaa toimintaa:
Hallinto ja talous
* Laskiaistapahtuma helmikuussa
Yhdistyksen asioita hoitaa johtokunta apun* Rantatalkoot, siivoustalkoot ja Tammenterhon aan taloustoimikunta ja muut johtokunnan asetpihatalkoot keväällä.
tamat toimikunnat.
* Jupperin kamariorkesterin konsertti kesäkuussa
Yhdistyksen edustajat osallistuvat niiden kes* Golf-tapahtuma elokuussa
kusjärjestöjen toimintaan, joihin yhdistys kuuluu
* Perheiden yhteinen syystapahtuma elo-syysku- sekä Leppävaaran alueneuvottelukunnan työhön.
ussa
Yhdistyksen taloutta hoidetaan erillisen ta* Sieniretki syys-lokakuussa
lousarvion mukaan. Kaupungilta haetaan yh* Römppäjäiset lokakuussa
distysten käyttöön tarkoitettuja avustusmäärära* Lentopallovuoro ja jumppavuoro Jupperin kou- hoja toiminnan tukemiseen.
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SYYSKOKOUS
LAAKSOLAHTITALOLLA
24.11.2005
Jupperin Omakotiyhdistys ry:n sääntömääräinen syyskokous pidetään torstaina
24.11.2005 klo 18:30 Laaksolahtitalolla (Ylänkötie 16).
Syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjan tarkastajaa sekä muut mahdolliset
kokouksen toimihenkilöt
2. Todetaan kokouksen osanottajat ja heidän äänivaltaisuutensa
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Käsitellään johtokunnan esitys seuraavan toimintavuoden toimintasuunnitelmaksi.
5. Käsitellään johtokunnan esitys seuraavan toimintavuoden talousarvioksi, määrätään yhdistyksen
sääntöjen 4.ssä § mainittujen liittymis- ja jäsenmaksujen suuruus ja päätetään johtokunnan jäsenille ja
tilintarkastajille maksettavasta palkkiosta ja korvauksista.
6. Valitaan johtokunnan puheenjohtaja vuodeksi 2006
7. Valitaan uudet johtokunnan jäsenet erovuoroisten tilalle ja täytetään muut mahdolliset vapaat johtokuntapaikat niiden jäljellä oleviksi toimikausiksi
8. Valitaan yksi - kaksi tilintarkastajaa ja heille yksi - kaksi varatilintarkastajaa

TUHOPOLTTOJA TORJUMAAN
Ennen varsinaisia kokousasioita Pitkäjärven VPK:n 1. varapäällikkö Petri Jaatinen kertoo tuhopolttojen torjunnasta ja niiltä suojautumisesta.

JUHLAKIRJAA SAATAVILLA
Syyskokouksen yhteydessä on hyvä tilaisuus tarkistaa yhdistyksen jäsenrekisterissä olevat tietonsa ja
samalla jäsenien saada veloituksetta yhdistyksen 50-vuotisjuhlassa julkaistu juhlakirja ”Jupperi mökistä
omakotitaloksi”.
Juhlakirja on myös hyvä joululahja, vielä tänä vuonna hinta on 15.00 €!
Tilaisuudessa on kahvitarjoilu.
Tervetuloa!
Jupperin Omakotiyhdistys ry:n johtokunta
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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@neopoint.net
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 384 henkilöä
Kotisivu: http://www.jupperi.fi
Yhdistyksen toimitila Tammenterho on jäsenistön käytettävissä.
Tiedustelut Juha Heikkinen: juha.heikkinen@neopoint.net, 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 Nordea 221318-17979
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
Marraskuu
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.
ma 28.11.
ti 29.11.
ke 30.11.

Lentopallo
Sainin seura
JOY-jumpat
Johtokunnan kokous
Lentopallo
Sukututkimuskerho
JOY-jumpat
Lentopallo
Sainin seura
JOY-jumpat
Lentopallo
Sukututkimuskerho
Syyskokous
JOY-jumpat
Lentopallo
Sainin seura

Joulukuu
ma 5.12.
ke 7.12.
ma 12.12.
ti 13.12.
ti 13.12.
ke 14.12.

JOY-jumpat
Sukututkimuskerho
JOY-jumpat
Johtokunnan kokous
Lentopallo
Sainin seura

Tammikuu
ma 9.1.		
ti 10.1.		
ti 10.1.		
ke 11.1.
ma 16.1.
ti 17.1.		

JOY-jumpat
Johtokunnan kokous
Lentopallo
Sainin seura
JOY-jumpat
Lentopallo

ke 18.1.
ma 23.1.
ti 24.1.		
ke 25.1.
ma 30.1.
ti 31.1.		

Sukututkimuskerho
JOY-jumpat
Lentopallo
Sainin seura
JOY-jumpat
Lentopallo
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Sainin seura koontuu parillisina keskiviikkoina kello 18. Kevätkausi alkaa taas
11.1.2006.
Tiedustelut Sainilta, puh. 040-5249084

Sukututkimuskerho parittomien viikkojen
keskiviikkoina klo 19:00. Kevätkausi alkaa
joulutauon jälkeen 18.1.2006
Tarkemmin Pirjo Mattila, puh:855 5004

Lentopallo Jupperin koulun voimistelusalissa tiistaisin klo 20-21:30 Veinin omakotiyhdistyksen kanssa
teuvo.tikkanen1@luukku.com,
puh. 050-5592209

