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Jupperin Omakotiyhdistyksen

Puheenjohtajalta

Lomasäät ovat tänä kesänä suosineet uimareita ja auringonpalvojia. Järvivesi 
on ollut lämmintä ja pahoilta leväkukinnoilta on säästytty. Jupperin uima-
rannalla on ollutkin vilskettä. Talven jäät rikkoivat vuosi sitten rakennettua 
laituria. Se saatiin onneksi kuntoon jo ennen uimavesien lämpenemistä. Ui-
marannalla on ollut tänä kesänä myös käymälä, jota rannankäyttäjät olivat 
toivoneet. Miten muuten Jupperin ranta-alueita voisi parantaa? Yhdistyk-
semme aloitteesta Espoon kaupunki on teettämässä yleissuunnitelmaa ran-
nan kehittämiseksi. Suunnitelmassa selvitetään yhdessä asukkaiden kanssa 
alueen toiminnot ja rakenteet ja laaditaan ympäristösuunnitelma. Suunnit-
telualueeseen kuuluun ns. surffirannan ympäristö, Jupperin rantapuiston 
alue, josta pääosa on Espoon kaupungin omistuksessa.  Me kaikki pääsemme 
nyt kertomaan ehdotuksiamme ja toiveitamme ranta-alueiden kehittämises-
tä kaupungin järjestämässä asukastilaisuudessa maanantaina 28.8.2006 klo 
18 Jupperin koululla. 

Myös Pitkäjärventien kiertoliittymän suunnittelu Tammipääntien ja 
Riihiniityntien risteykseen on käynnistynyt ja ensimmäisiä luonnoksia esi-
teltiin asukkaille toukokuussa. Toivottavasti suunnitelma, mahdollinen 
kaavamuutos ja toteuttaminen etenevät nopeasti. Varsinkin ruuhka-aikaan 
Pitkäjärventien liikennemäärät ovat jo sellaisia, että tien ylitys vaatii aikaa ja 
kärsivällisyyttä.

Omakotiyhdistyksen syksyyn kuuluu paljon yhteistä toimintaa. Tapah-
tumien ja harrastustoiminnan yksi keskeinen tavoite on tarjota asukkaille 
paikkoja tutustua naapureihin ja uusiin jupperilaisiin.

Elokuussa on veneretki, lokakuussa perinteiset ”sadonkorjuujuhlat”, 
Römppäjäiset, Yhteistuvalla. Yhteinen kylpyläretki alueen muiden yhdistys-
ten kanssa järjestetään marraskuussa. Jos tanssitaito on ruostunut, sitä pää-
see korjaamaan tanssikurssilla, jonka järjestämme lokakuussa. Viimetalvinen 
maanantaijumppa koululla jatkuu, tiistaisin pelataan lentopalloa. Jumppa-
ryhmään eivät kaikki halukkaat viime vuonna mahtuneet mukaan, mutta 
lentopallovuorolla on hyvin tilaa uusille  pallonlyöjille. Tammenterhossa ko-
koontuvat sukututkimuskerho ja perinnetoimikunta, ”Sainin seura”. 

Alkusyksystä yhdistyksemme tärkeä yhteistyökumppani, Pitkäjärven 
VPK täyttää kunniakkaat 70 vuotta. VPK oli ensimmäinen järjestöllinen 
yhteisö Jupperissa. Tärkeää työtä tekevälle VPK:lle onnittelut ja voimia jat-
kaa ja kehittää toimintaa tulevinakin vuosina!
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Kesäkonsertti viritti 
jupperilaiset lomatunnelmiin

Jupperin kamariorkesterin perinteinen kesäkon-
sertti 15.6.2006 jopa yllätti satapäisen kuulijakun-
nan täysipainoisuudellaan. Ohjelma oli Mozartin 
syntymän 250-vuotisjuhlavuoden kunniaksi ni-
mitetty Mozart-konsertiksi.

Lausuntataiteilija Leila Pietikäisen esittämä 
runo “Sireeni”, siirsi ajatuksemme ajankohtaiseen 
“ sireenien aikaan”. Kun tätä ennen kuulijat olivat 
vielä käyneet läpi Minna Kinnarin vetämän ren-
toutustekniikalla hoidetun “Esiintymisjännityk-
sen peruskurssin”, olimme valmiit kuuntelemaan 
Maarit Kirvessalon johtamaa Jupperin kamarior-
kesteria.

W.A. Mozartin sinfonia nro 40 g-molli KV 
550:n alkuosa sisälsi tuttuja melodioita, mikä 
osaltaan lisäsi nousevaa tunnelmaa kohti huikai-
sevaa huilukonserttoa. Solisti Sami Junnonen hoi-
ti roolinsa taiturimaisesti. Huomaamatta ei soiton 
lisäksi jäänyt myöskään hänen 18 karaatin täydes-
tä kullasta rakennettu huilunsakaan.

Tauon jälkeen Mozartin Resitatiivi ja aaria 

KV 505 sopraanolle, pianolle ja orkesterille oli-
vat solistien, Sirkka Parviainen (sopraano) ja Raija 
Kerppo (piano) ansiosta mestarillisia.

Lopuksi kuultiin Ludvig van Beethovenin Eg-
mont-alkusoitto Op.84. Tämä Goethen luoman 
henkilöhahmon (Egmont) ympärille rakentuva 
musiikki soi akustisesti kiitosta saaneessa salissa 
komeasti. Soinnin mahtavuutta lisäsi tänä kesänä 
ensi kertaa mukana ollut mainio puhaltajakaarti.

Seurakunnan kappalaisen Antti Pohjolan-
Pirhosen välityksellä kuultiin terveiset Kuressaa-
resta, missä aikaisemmat lapsityön hyväksi tehdyt 
keräykset ovat tuottaneet tulosta. Nyt keräyksen 
kohteena oli Kuressaaren seurakunnan musiikki-
työn kehittäminen.

Kesäkonserttien perinne jatkuu. Näin va-
kuuttelivat Antti Pohjolan-Pirhonen sekä yhdis-
tyksemme puheenjohtaja Eeva-Riitta Puomio pu-
heenvuoroissaan.

Konsertista hyvillä mielin kesälaitumille!
Lauri Määttänen

Orkesteri ja kapellimestari Maarit Kirvessalo (Kuva: Pekka Puomio)
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Laaksolahden Sparista tulee 
M-Market

Lehtemme kertoi viime numerossa lähikaup-
pamme tulevaisuuden olevan avoin. Nyt tilanne 
on ratkennut, ja elokuun 30. päivästä eteenpäin 
kauppa tunnetaan nimellä M-Market Laaksolah-
ti.

”Käytännössä muutos tarkoittaa sitä, että Spa-
rin tunnukset vaihtuvat M-Marketin kyltteihin ja 
Sparin tuotteet katoavat hyllyiltämme. Niiden si-
jaan myymme First Price ja ElDorado -tuotteita. 
Valikoimat kasvavat, mutta muuten kaikki säilyy 
ennallaan”, kauppias Juha Matilainen kertoo.

M-ryhmän takana on M Itsenäiset kauppiaat 
Oy, joka perustettiin vuoden alussa. Kun S-ryh-
mä osti Suomen Sparin, se ilmoitti lakkauttavan-
sa osan paikallisosuuskaupoista. Vastauksena tälle 
osa Spar-kauppiaista päätti muodostaa oman ryh-
mittymänsä, M-ryhmän. Tällä hetkellä M-kaup-
piaita on noin 40, ja kauppoja löytyy Hangosta 
Tornioon. Kyseessä ei ole ketju, vaan yhteenliitty-
mä koostuu itsenäisistä kauppiaista. ”Valitsimme 
M-ryhmän, koska se oli tälle alueelle ja meidän 
kannaltamme paras ratkaisu”, Matilainen toteaa.

Katariina Harju

Lähikaupan Spar-tunnukset vaihtuvat M-Marketin logoihin elokuun lopussa. (Kuva: Katariina Harju)
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Jupperin rannalla tunnelma on kesäisen lupsakka. 
Aurinko paahtaa kirkkaalta taivaalta, pieni tuu-
lenvire viilentää ihoa ja hiekka kutittelee varpaan-
välejä. Lapset pulikoivat vedenrajassa vanhempien 
valvovien silmien alla. Hieman syrjemmällä tyttö 
lukee kirjaa omiin maailmoihinsa uppoutuneena.

Viimeaikaiset helteet ovat houkutelleet Jup-
perin rantaan paljon lomailijoita. Eikä ihme: au-
ringonpalvonta ja järvessä polskiminen ovat oiva 
tapa viettää kaunista kesäpäivää. Ranta on sopivan 
pieni ja rauhallinen, joten siellä uskaltaa päästää 
lapsetkin temmeltämään. Hurjapäisimmät voivat 
hypätä veteen laiturin nokasta; tänä kesänä ran-

nalla on nähty yksi jos toinenkin voltti vilvoitta-
vaan Pitkäjärveen.

Jupperin ranta ei ole kaupungin ylläpitämä, 
joten esimerkiksi veden laatua siellä ei tarkkailla. 
Rannasta huolehtii Jupperin omakotiyhdistys, ja 
siivous sekä rakenteiden ylläpito tapahtuvat lähin-
nä talkoovoimin. Myös laituri on omakotiyhdis-
tyksen hankkima. Tänä vuonna rahaa on varattu 
tienpenkereen ehostamiseen. Aikoinaan ranta-
penkereellä kasvoi iso kuusi, mutta nyt kun puuta 
ei ole, hiekkainen rinne valuu rantaan. Suunni-
telmissa on korjata tilanne esimerkiksi istutuksilla 
tai pengerryksillä.

Kesäkuulumisia Jupperin 
rannalta

Aurinkoista meininkiä Jupperin rannalla (Kuva: Katariina Harju)
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Kesävessa vuokralla
Pari vuotta sitten Jupperin omakotiyhdistys teki 
alueen asukkaille kyselyn rannan kehittämisestä. 
Tällöin esitettiin toiveita vessan hankkimisesta 
hietikolle. Niinpä tänä kesänä Jupperin ranta sai 
oman kesävessan. Omakotiyhdistys vuokrasi ba-
jamajan kesäkuukausien ajaksi. Jos se pysyy eh-
jänä, se vuokrataan ensi kesänä uudelleen. Vessa 
kiinnitettiin poikittain maassa oleviin puhelin-
pylvään pätkiin, ja tähän mennessä se on pysynyt 
paikallaan hyvin. Töhryiltä vessa ei valitettavasti 
ole säästynyt. Toivotaan, että ranta säilyy siistinä 
ja rakenteet ehjinä, jotta pääsemme vastaisuudes-
sakin nauttimaan leppoisista kesäpäivistä Juppe-
rin rannalla.

Katariina Harju

Vessakeikalle tai vaatteita vaihtamaan, nyt on palve-
luja omallakin uimarannalla (Kuva:Katariina Harju)

Tule paritanssikurssille tanssimaan 
jupperilaisten kanssa !

Neljänä lokakuun sunnuntaina 8.10., 15.10., 22.10. ja 29.10. kello 19.00 - 20.30 
Jupperin koulun liikuntasaliin

Neljän a 1,5 tuntia kestävän kurssi-illan aikana opetellaan Tanssikoulu Kokon ammat-
titaitoisella opastuksella 3 - 6 tanssia (esim. valssia, kävelyhumppaa, foxia, fuskujiveä, 
rumbaa...) kurssilaisten toiveiden mukaan.

Kurssihinta parilta 40 euroa ja maksu ennakkoon omakotiyhdistyksen tilille 
Nordea 221318-17979. Näin varmistat paikkasi parketille!

P.S. Kehittelemme myös lastenhoitopalvelua perheen pienimmille koulun tiloissa.

Lisätietoja: Leena Virtanen, virtaset@pp.inet.fi tai 040-591 8285
Iloisiin tapaamisiin!
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Bousaronge-Bonsarongar-
Bouseroug
Useen tuloo vastahan vaikiasti selevitettäviä asioo-
ta, niin ku nykki Tuomas Matinpoika YliJouppil 
Ala-Upan perunkiriootukses mainitut vaattehet.
Ensiksikää ei meinaa osata kehitellä näkemästänsä 
oikianmoista sanaa, u:n voi lukia n:ksi ja toisaap-
päin.

Tellervo Leinonen hankki kopiot Tuomaksen 
perukirijasta, ja yritti ensi itte tavaalla jäämistöä ja 
turhautunehena kiikutti kielenkääntäjäystävälleen 
sen suomennettavaksi. SiIleki tuli tuo bouseroug 
sitte vastahan, eikä sana auennu millää.

Yks tiesi sanua, jotta perunkirias luetellahan 
vaattehet ylähäitä alahappäin ja ulukua sisällepäin. 
No erelliset vaatekappalehet oli nahkahousut ja 2 
hattua, ja oletettihin sitte, jos olis kysees vaikka 
pieksut.

Kun asiaan ei saatu selevyyttä, perukiria ku-
lukeentui yliopistohon kielitieteelijöötten syynät-
täväksi, eikä sieltäkää 00 vielä kuulunu vastausta.

Kiitokseksi vaivannöästä, Tellu osti ystäväl-
leen uuren ruattin sanakirian, ja sieltähän tuo 

sana löytyikin heti, kun vanahat sanakiriat ei siitä 
tienny mitää.

Tapaamma torstaiehtoosin käyrä kööris suku-
ja tutkimas kiriaston kellaris ja sielä treffaa joskus 
kääntäjä Särkänkin, ja kysääsin siltä tietääkö se, 
ja seki tiesi heti. Tiesi sen olevan ranskan kieltä. 
Opetti vielä, jotta monaasti ranskankieliset sanat 
on kiriootettu omalla tyylillänsä, samoon ku sak-
salaasekki. Veikiää sukututkimukses on se, jotta 
pitääs osata latinaa, saksaa, ruattia, ranskaa ja 
venättää.

No kerrotahan ny, jotta tua sana tarkoottaa 
pitkiä paitoja, ja Tuomaksella niitä oli peräti kak-
si. Käytettihinkö niitä housujen alla, jos vaikka 
housut valahtaas alaha, niin pitkä paita suojaas 
sukukalleuksia. Voishan ne olla yökäyttöhönki 
tarkootettuja.

Mistähän muutoon sana PUSERO on mah-
tanut meirän kielehen tulla?!

Pirjo Hynninen 
Tellervo Leinonen

Sukututkimuskerhomme aloittaa jälleen 
toimintansa syyskuun 20. päivänä kello 
19.00 Tammenterhossa, ja jatkuu paril-
listen viikkojen keskiviikkoina. Kaikki 
kiinnostuneet ovat tervetulleita saamaan 
kerhon kokeneen vetäjän Pirjo Mattilan 
(puh. 09 855 5004) opastusta tutkimuk-
sen kiperiin kohtiin.

Oheinen juttumme ”Bousaronge” osoit-
taa, että usein tulee eteen tarpeita pereh-
tyä vanhoihin käsialoihin ja kirjoitus-
tyyleihin, unohtamatta vieraiden kielten 
taitoa. Kyseisestä sanasta on selvinnyt, että 
se on tarkoittanut satamamiesten lyhyttä 
puseroa, ja sana on kulkeutunut saksan, 
ranskan ja hollannin kielten kautta suo-
malaiseen sanastoon.

Sukututkimus
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Purjehduksen opetusta 
Pitkäjärvellä

Pitkäjärven rannan asukkaat ovat saaneet 
muutamana päivänä ihastella ja ihmetellä 
valkoisia jollia, jotka kauniissa rykelmässä 
lipuivat tuulen viemänä järvellä.

Espoon pursiseura EPS järjesti lapsille heinäkuus-
sa Pitkäjärvellä purjehduskoulun. EPS järjestää 
purjehduksen koulutusta, lapsille, nuorille sekä 
aikuisille. Seura sijaitsee Matinkylän Nuottanie-
messä ja kurssitkin pidetään yleensä siellä.

Laaksolahden/Jupperin suunnalta oli tullut 
tänä vuonna niin paljon kyselyjä lapsille suunna-
tusta purjehduskoulutuksesta, että syntyi ajatus 
järjestää purjehdukseen opetusta lapsille Pitkäjär-
vellä. Siihen vaikutti myös se, että Pitkäjärvi to-

dettiin hyväksi purjehduksen opetukseen. Se oli 
riittävän pitkä ja tilava ja muutenkin sopiva tähän 
tarkoitukseen. Purjehduskoulu, joka oli alkeis-
kurssi (7-12v), pidettiin 24-27.7. Osallistujia oli 
7 ja ohjaajia kaksi.

Karimatti Miettinen hoitaa kesätyönään näi-
tä nuorten purjehduskursseja. Hän itsekin on 
syntynyt tällä seudulla, Laaksolahdessa, joten alue 
on tuttu jo lapsuudesta. Karimatti on vastannut 
kesäkursseista viimeiset kaksi vuotta, mutta itse 
harrastanut purjehdusta yli kymmenen vuotta 
ja todennut sen mahtavaksi harrastukseksi, jota 
voi kaikille suositella. Lasten purjehduskurssit al-
koivat 90-luvun puolivälissä. Kurssi maksaa 125 
euroa ja kestää 4 päivää. Tämä maksu sisältää 
liittymismaksun seuran jäseneksi. Lapset saavat 

Purjehduskurssilaiset vesillä (Kuva: Lea Ala-Peijari)
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ilmaiseksi jollan käyttöönsä eli mitään ylimääräi-
siä kustannuksia ei tule. Minkäänlaisia onnetto-
muuksia tai hankaluuksia ei ole koskaan sattunut. 
Jos innostuu jatkamaan harrastusta, niin jatkoval-
mennusta on kolmena iltana viikossa Matinkylän 
Nuottaniemessä, kilpailijoille omat harjoituksen-
sa. Alkeiskurssin käynyt voi tulla kaksi kertaa il-
maiseksi mukaan jatkokurssille perehtymään.

Pitkäjärven asukkaat ovat ehkä ihmetelleet 
moottorivenettä, jota ohjaajat käyttävät purjeh-
duksen opetuksessa. Täällähän on moottorive-
neen käyttö normaalisti kielletty. Tässä tapaukses-
sa se oli pakon sanelemaa, jotta opetusta voitiin 
toteuttaa, ja lupa haettiin sekä paikalliselta ka-
lastuskunnalta että Espoon kaupungilta. Samoin 
haettiin Espoon kaupungilta lupa Laaksolahden 

uimarannan käyttöön opetuksen tukikohtana.
Karimatti Miettinen toivottaa ensi kesänäkin 

nuoria tältä alueelta tervetulleeksi purjehduskou-
luun. Ei voi muuta sanoa näitä nuoria ja jollia 
katsoessa, että ihanampaa harrastusta ei voisi olla!! 
Tällainen toiminta luonnossa kasvattaa lapsia ja 
nuoria arvostamaan ympäristöämme, vesistöäm-
me ja sen kauneutta sekä antaa uusia hienoja, 
korvaamattomia elämyksiä ja kokemuksia. Tä-
mäntyyppistä toimintaa tarvitaan myös meidän-
kin järvellämme.

Lisätiedot ja yhteystiedot löytyvät osoitteesta: 
http://www.espoonpursiseura.fi/ Purjehduskou-
lu2006.htm

Lea Ala-Peijari

Jupperin Omakotiyhdistys ry järjestää

ILMOITTAUDU VIIM. 20.8.2006 MENNESSÄ, 
Silve Sahlan, gsm. 050-344 5927 tai http://www.jupperi.fi/palaute

Lähtö Otaniemen Otarannasta. Aluksena toimii m/s Aurora. Risteilyn kesto 2h + 1h 
rantautuminen Vasikkasaaressa.
Retken aiheena on kieltolakiaika, jolloin salakuljettajat virkavaltaa uhmaten toimittivat 
”kirkasta kuppiin ja nuppiin”. 
Opas kertoo kiehtovia tarinoita espoolaisten trokareiden ja tippakauppiaiden elämästä 
ja salakuljettajien kuninkaan Algoth Niskan huimista seikkailuista Espoon saaristossa.

Kesäristeilyn tiistaina 
22.8 klo 18.00 alkaen 
”Espoon saaristo 
kieltolain aikaan”

Hinta 10;-€, sisältää tarjoilun 
laivalla. Mukaan mahtuu 
80 henkilöä.
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Hankkeesta järjestetään kaikille avoin asu-
kastilaisuus maanantaina 28.8.2006 klo 
18 Jupperin koulun ruokasalissa (Veinin-
katu 24).

Jupperinrannan yleissuunnitelma on käynnistynyt 
kesäkuussa 2006. Suunnittelu käsittää Jupperin 
rantapuiston alueen sekä Jupperin uimarannan. 
Yleissuunnitelmassa selvitetään vuorovaikuttei-
sena prosessina alueen toiminnot ja rakenteet ja 
laaditaan ympäristösuunnitelma. Työ valmistuu 
31.10.2006 mennessä. Konsulttina hankkeessa 
toimii Sito Oy.

Suunnitelmassa osoitetaan ranta- ja puis-
toalueen maisemanhoito, kentät ja leikkialueet, 

maastonmuotoilu, kuivatuksen yleiset periaatteet, 
pysäköinti- ja liikennejärjestelyt, kevyen liiken-
teen reitistö, laitureiden sijoittuminen sekä istu-
tettava ja säilytettävä kasvillisuus pääpiirteissään. 
Valaistuksesta, kalusteista ja varusteista esitetään 
sijainti ja tyypit. 

Lisätietoja hankkeesta antavat

* Suunnitteluhortonomi Annikki Nieminen,
Espoon kaupungin tekninen keskus, 
p. 8162 5129, annikki.nieminen@espoo.fi
* Maisema-arkkitehti Leena Ihalainen, 
Espoon kaupungin tekninen keskus, 
p. 050-464 8858, leena.ihalainen@espoo.fi
* Rakennusmestari Paul Ekblad,
Espoon kaupungin liikuntatoimi, 
p. 8165 2110, paul.ekblad@espoo.fi 

JUPPERINRANNAN 
SUUNNITTELU 
KÄYNNISTYNYT

Uusia 
ilmoitustauluja

Jupperin Omakotiyhdistyksen toiminnas-
ta saa tietoa nyt myös yhdistyksen uusilta 
ilmoitustauluilta. Kevään ja kesän kulues-
sa tauluja on pystytetty neljään paikkaan 
eri puolille Jupperia: Tammenterhon pi-
haan (Tammipääntie 33), Rantaniitylle, 
Jupperinmetsän risteykseen sekä Riihi-
niityntien ja Palomäenportin risteykseen. 
Syksyllä pystytetään vielä yksi ilmoitus-
taulu Laaksolahtitalon viereen Ylänkötiel-
le. Taulujen rakentamisesta ja pystyttämi-
sestä on vastannut Erkki Kyllästinen.

Kuva: Pekka Puomio
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Suunnittelualue kartalla vahvistetun asemakaavan mukaisessa tilanteessa.

Laaksolahden kirjastossa tapahtuu
Laaksolahden kirjastossa järjestetään jo perinteeksi muodostunut syksyinen kirjastota-
pahtuma keskiviikkona 27. päivänä syyskuuta 2006 alkaen klo 18.00.

Illan monipuolisessa ohjelmassa painottuvat erityisesti lasten ja nuorten kirjallisuus sekä maailman 
lasten asema. Esiintyjät ovat maineikkaita espoolaisia kirjailijoita ja asiantuntijoita. Kirjailija Tuija Leh-
tinen kertoo kirjoistaan ja kirjailija, kirjastonhoitaja Kari Vaijärvi puhuu teoksistaan ”totta vai tarua”. 
- Perusturvajohtaja Juha Metson esityksen aiheena on Espoo, vuoden 2006 Unicef -kaupunki. Aiheesta 
on kirjastossa myös näyttely ja siellä on mahdollisuus ostaa UNICEF:n toiminnan hyväksi myytäviä 
tuotteita. Tilaisuudessa toivomme kuulevamme myös paljon lasten musiikkiesityksiä. ”Kahvitteluun-
kin” on mahdollisuus.

Lämpimästi tervetuloa joukolla kirjastotapahtumaan 
Anna-Ester Liimatainen-Lamberg

Laaksolahden kirjaston ystävät ry. puheenjohtaja
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Suomen Kiinteistönvälittäjäli itto r.y:n
jäsentoimisto

Tarkkaa ja tehokasta kiinteistönvälitystä 20 vuoden kokemuksella.
Sovi luottamuksellisesta ja maksuttomasta myyntiarviosta.

Tällä kupongilla 500 €:n alennus välityspalkkiosta.
* * * * * * * * * * * * * * Voimassa 31.05.2006 saakka * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Välityspalkkio: 3 % + alv 22 %. Minimipalkkio 1.600 + alv 22 %. Ei kuluja ellei kauppaa.
Markkinointi: Helsingin Sanomat, www.etuovi.com, www.oikotie.fi

(valokuvat ja virtuaaliesittelyt sekä 2D-pohjapiirustukset).

Tervetuloa tutustumaan toimistooni
Kuusiniementie 2, 02710 Espoo
VIHERLAAKSO (Espoon Tapetti ja Värin talossa)

Pirjo Pesonen
040-7738216
09-221 80 50

pirjo.pesonen@extralkv.fi www.extralkv.fi

______________________________________________________________________________

Parturi-Kampaamo
H I U S L I N N A

Lähderannantie 15, 02720 Espoo
(Huom. uusi osoitteemme)

Kauneushoitola
SININ LÄHDE
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Yhteistyökumppaneita ja kannatusjäseniä

Remontti- ja korjauspalvelua
Onko kodissasi tarvetta remontille tai jotakin, joka vaatisi korjausta?

Teen:  Remontit    Ota yhteyttä ja kysy lisää, niin sovitaan
  Korjaukset    yhdessä jatkosta.
  Pienet rakennustyöt 
  Kalusteasennukset    Tarvassaneeraus
  Pienet rautarakennetyöt  Mika Tarvas
       Puh: 040 7079564

Toimitusjohtaja

Marko Lehtonen

Aisatie 16 B

01640 Vantaa

Linnainen

Laaksolahden Spar-kauppa
Oma lähikauppamme

Juha ja Salla Matilainen 
09-595846

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

 T:mi Kukkakeiju
     ~Terhi Ylä-Kaarre~

 Teen edullisesti ja yksilöllisesti
 tilaustyönä kukkakimput 
 ja kukkalaitteet

 Käy katsomassa sitomiani kimppuja
 www.kukkakeiju.com

 Palveluksessasi kukka-asioissa!
 Terhi Ylä-Kaarre
 p. 040-563 4638
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Pitkäjärventien ja Tammipääntien-Riihi-
niityntien liittymään tulevan kiertoliitty-
män suunnitelman esittelytilaisuus pidet-
tiin Jupperin koululla 29.5.2006.

Esillä oli kaksi hieman toisistaan poikkeavaa 
vaihtoehtoa, joista nro 1 vaatisi kaavamuutoksen, 
mutta mahdollistaisi paremmat kävely-yhteydet 
Kaivospuiston puistoalueelle. Nro 2 taas voitai-
siin toteuttaa voimassa olevan kaavan puitteissa, 
mutta liittymä Tammipääntielle olisi hankalan 
mutkainen ja sivuaisi korttelin 60122 tontin 1 
nurkkaa. Itse kiertoliittymä oli molemmissa rat-
kaisuissa samanlainen ja toteutettaisiin alussa yk-
sikaistaisena.

Syntyneessä keskustelussa painotettiin lo-
pullisen ratkaisun toimivuutta sekä autoilun että 
jalankulun kannalta ja arveltiin, että kaavamuu-
toskaan ei tuottaisi kohtuutonta viivytystä, sillä 
hankkeen rahoituksen ajankohdasta ei ole tietoa. 

Rahoitukseen toivottiin paikallisten asukkaiden 
vaikuttavan poliittisten edustajiensa kautta.

Todettiin lisäksi, että suunnitelmassa oli kes-
kitytty vain kadunsuunnitteluun, ja esim. linja-
autopysäkit olivat nykyisillä paikoillaan. Toivot-
tiin, että suunnittelua laajennettaisiin niin, että 
tutkittaisiin pysäkkien järkevä sijoitus siten, että 
nykyisten viiden pysäkin lukumäärää voitaisiin 
vähentää vaihtomahdollisuudet huomioiden ja 
varustaa kaikki katoksilla. Lisäksi päätepysäkillä 
odottavien autojen päästöjen todettiin etenkin 
talvisin häiritsevän naapureita. 

Asukkaiden toivoman koirapuiston jalan-
kulkuyhteydet ja sen mahdollisesti vaatimat py-
säköintipaikat tulisi huomioida suunnitelmaan 
liittyen. Myös alueella olevien paperinkeräyslaati-
koiden, kuljettajien WC:n, tulevan muuntamon 
sekä polkupyörätelineiden sijoitus tulisi tutkia 
suunnitelmaan liittyen. Tammipääntien etelä-
pään ajonopeuksien hillitseminen toivottavasti 
toteutuu kadunrakennustöiden yhteydessä.

Silve Sahlan

Kiertoliittymä

Perinteinen juhannus 
kokkoineen 
Pitkäjärvellä

Laaksolahden Huvilayhdistys järjesti jälleen Juhannusjuhlan ohjelmineen Pitkäjärven rannassa. Tällä kertaa 
JOY-laiset avustivat makkaranpaistossa. Avustavia käsipareja toivottiin tapahtuman järjestämiseen muu-
toinkin, kuin niiden makkaroiden syömisen merkeissä, jotta perinteinen juhla pysyisi voimissaan. 
(Kuva: Marjo Matikka)
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Vaihtoehto1 vaatii kaavamuutoksen, mutta mahdollistaisi paremmat kävely-yhteydet Kaivospuiston 
puistoalueelle.

Vaihtoehto 2 taas voitaisiin toteuttaa voimassa olevan kaavan puitteissa.
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Kesäkuussa ja elokuussa jupperilaiset ovat päässeet 
ulos jumppaamaan, kun  Jupperin Omakotiyh-
distys on järjestänyt ohjattua liikuntaa Jupperin 
kartanon upealla nurmikolla Pitkäjärven rannas-
sa. Kuiva, lämmin kesä on suosinut jumppareita 
ja osallistujia on ollut useita kymmeniä joka maa-
nantai. Ohjaajina ovat toimineet jo viime talvelta 
tuttu Ann-Katrin Heiskanen sekä Kristiina Vir-
kajärvi.  Kiitokset erinomaisesta paikasta Juppe-
rin kartanon väelle!

Ulkojumppa jatkuu maanantaisin klo 19-20 
elokuun loppuun asti. Syyskuussa siirrytään Jup-
perin koululle. Talvijumpan ilmoittautumisohjeet 
löytyvät tämän lehden erillisestä ilmoituksesta.

Kesäjumpat Jupperin kartanon nurmella

Jumppaamaan!
Suosittu jumppa Jupperin koululla alkaa jälleen. Vuorot maanantaisin 4.9.-11.12.2006 
kello 19.30-20.30.
Hinta kaudelta JOYn jäseniltä 30 € ja ulkopuolisilta (mikäli jää tilaa) 50 €.
Ilmoittautuminen: Pirjo Kuusisto gsm 040-515 5765, pirjo.kuusisto@luukku.com

Lentopallo alkaa jälleen!
Pelaamme yhdessä Veinin Omakotiyhdistyksen kanssa Jupperin koulun liikuntasalissa 
tiistaisin klo 20.00 – 21.30, maksu 1 € / kerta. 
Vuorot alkavat 5.9.06 ja loppuvat 12.12.06. (Kevätkaudella 8.1.07-8.5.07)
Ilmoittautuminen: Teuvo Tikkanen, gsm 050 559 2209, teuvo.tikkanen@elisanet.fi

Kuva: Markus Mannevaara

Römppäjäiset

Perinteinen ilonpitoilta yhdistyksen jäsenille järjestetään Yhteistuvalla 
lauantaina 7.10.2006 alkaen kello 19.00. 
Tanssimusiikista 50-luvun teemalla huolehtii Jan Andersin yhtyeineen.
Lippuja hintaan 15 € myyvät:
Pirjo Kuusisto, puh. 040-515 5765, Eeva.Riitta Puomio, puh. 050-531 9219
Kimmo Sierimo, puh. 050-412 6335

Tarjoilua! Varatkaa lippunne hyvissä ajoin!
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Jupperin Omakotiyhdistys ry.

Jäseneksi liittyminen
Jäseneksi voi hakea maksamalla liittymismaksu yhdisyksen tilille. Tilillepanon tiedotus-
kohtaan on merkittävä selvästi nimi, osoite, tontin numero ja mielellään myös puhelinnu-
mero ja sähköpostiosoite. Johtokunta hyväksyy jäsenen normaalisti seuraavassa kokouk-
sessaan. Vuosittaista jäsenmaksua ei tänä vuonna ole.

Tilinumero Nordea 221318-17979

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

Puheenjohtaja:
Eeva-Riitta Puomio, eeva-riitta.puomio@sci.fi    Peltorinteenkuja 1 050-5319219

Johtokunta:
Sirpa Hertell(vpj), sirpa.hertell@eduskunta.fi    Yhteistuvantie 1 050-5666818
Eija Kyllästinen(siht), villaek@kolumbus.fi    Kalliotie 1 040-7473870
Kai Haapamäki, kai.haapamaki@espoo.fi    Kalliotie 17 A 8543384
Juha Heikkinen, juha.heikkinen@neopoint.net    Kaivosmiehenkuja 3 B 040-8418829
Marjaleena Koskiniemi, 
 marjaleena.koskiniemi@helsinki.fi    Riihiniityntie 28 050-5662055
Pirjo Kuusisto, pirjo.kuusisto@luukku.com    Kaivosmiehenkuja 5 B 040-515576
Markku Rantalainen, 
 markku.rantalainen@kolumbus.fi    Peltotie 17 8523515
Silve Sahlan, silve.sahlan@kolumbus.fi    Tammipäänpolku 5 A 8547363 
Kimmo Sierimo    Jupperinmetsä 16 050-4126335

taloudenhoitaja
Tapani Vuopala, tvuopala@deloitte.com    Mäkikuja 3 A 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



Jupperin omakotiyhdistys ry

Tapahtumakalenteri

Marraskuu
ke 1.11. Sukututkimuskerho
ma 6.11. Jumppa
ti 7.11.  Lentopallo
ke 8.11. Perinnetoimikunta
ti 14.11. Johtokunnan kokous
ma 13.11. Jumppa
ti 14.11. Lentopallo
ke 15.11. Sukututkimuskerho
ma 20.11. Jumppa
ti 21.11. Lentopallo
ke 22.11. Perinnetoimikunta
to 23.11. Syyskokous
ma 27.11. Jumppa
ti 28.11. Lentopallo
ke 29.11. Sukututkimuskerho

Elokuu
ti 22.8.  Kesäristeily (s.11)

Syyskuu
ma 4.9.  Jumppa (s.18)
ti 5.9.  Lentopallo (s.18)
ti 12.9.  Johtokunnan kokous
ma 11.9. Jumppa
ti 12.9.  Lentopallo
ke 13.9. Perinnetoimikunta
ma 18.9. Jumppa
ti 19.9.  Lentopallo
ke 20.9. Sukututkimuskerho
ma 25.9. Jumppa
ti 26.9.  Lentopallo
ke 27.9. Perinnetoimikunta

Lokakuu
ma 2.10. Jumppa
ti 3.10.  Lentopallo
ke 4.10. Sukututkimuskerho
ti 10.10. Johtokunnan kokous
ma 9.10. Jumppa
ti 10.10. Lentopallo 
ke 11.10. Perinnetoimikunta
ma 16.10. Jumppa
ti 17.10. Lentopallo
ke 18.10. Sukututkimuskerho
ma 23.10. Jumppa
ti 24.10. Lentopallo
ke 25.10. Perinnetoimikunta
ma 30.10. Jumppa
ti 31.10. Lentopallo

Lentopallo Jupperin koulun voimistelusalissa  
tiistaisin  klo 20-21.30 Veinin omakotiyhdis-
tyksen kanssa

teuvo.tikkanen@elisenet.fi, 
puh. 050-5592209

Kerhot kokooontuvat yhdistyksen toimitilassa 
Tammenterhossa, Tammipääntie 33

Perinnetoimikunta koontuu parittomina keski-
viikkoina kello 18. 

Tiedustelut Saini Lanu, puh. 040-5249084

Sukututkimuskerho parillisten viikkojen keski-
viikkona kello 19.

Tarkemmin Pirjo Mattila, puh. 855 5004


