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Jupperin Omakotiyhdistyksen

Puheenjohtajalta

Yhdistyksemme 51. toimintavuosi on pian päättymässä. Tänä vuonna on 
panostettu erityisesti harrastus- ja virkistystoimintaan. Se on ollut varmasti-
kin oikea ratkaisu, koska yhteiset tapahtumat ja toiminta ovat houkutelleet 
mukaan paljon  jupperilaisia. 

Usein kuulee sanottavan, että asukasyhdistystoiminta ei nykyisin jaksa kiin-
nostaa asukkaita ja osallistuminen jää vähäiseksi. Onneksi tämä ei näytä pi-
tävän paikkaansa täällä Jupperissa. Jumpparyhmämme Jupperin  koululla 
täyttyi nopeasti eivätkä kaikki halukkaat mahtuneet edes mukaan. Kesäjum-
passa Jupperin kartanon nurmikolla kävi kymmeniä liikunnan ystäviä joka 
kerta. Tanssikurssi lokakuussa houkutteli mukaan myös Jupperin miesväkeä, 
ja parketilla pyörähteli 80 tanssijaa. Yhteiseen syystapahtumaamme Römp-
päjäisiin osallistui siihenkin ennätysmäärä väkeä verrattuna muutamaan 
viime vuoteen. Kamarimusiikkikonsertti ja veneretki saivat myös runsaasti 
jupperilaisia liikkeelle. Talkoissakin on riittänyt uurastajia. Talkootyönä on 
kunnostettu Tammenterhon piha ja siivottu rantaa.  Onko kylähenki koke-
massa uutta nousukautta? Toivotaan näin. Se on ainakin Omakotiyhdistyk-
sen toiminnan keskeisenä tavoitteena.

Marraskuun lopulla on yhdistyksen syyskokous. Kokous pidetään Laaksolah-
titalolla. Siellä valitaan uusia toimijoita yhdistyksemme johtokuntaan.  Toi-
vottavasti yhdistystoiminta jaksaa edelleen kiinnostaa asukkaita. Jos johto-
kunta ei tunnu omalta paikalta, kaikki yhdistyksemme toimikunnat ottavat 
uusia aktiiveja avosylin vastaan. Voit osallistua sillä panoksella, mihin aikasi 
riittää. Tai jos aikasi ei riitä yhdistyksen toiminnan järjestämiseen, osallistu-
jana olet tärkeä. Ilman jäseniä ja tapahtumiin osallistujia ei olisi myöskään 
toimintaa. 

Lehden sivuilta löytyy johtokunnan esitys ensi vuoden toimintasuunnitel-
maksi. Muutaman vuoden tauon jälkeen järjestämme mm. asukkaille yh-
teisen matkan. Tällä kertaa lähdemme toukokuussa bussimatkalle Pietariin. 
Vastaako toimintasuunnitelma jupperilaisten toiveita? Onko toiminnan pai-
nopisteet oikein valittu? Puuttuuko suunnitelmasta jotain sellaista, mitä toi-
voisit yhdistyksemme järjestävän? Näihin kysymyksiin odotamme vastauksia 
teiltä asukkailta. 



-4-

Tammenterho on Jupperin 
Omakotiyhdistyksen toimi-
tila. Se on vuokrattu Espoon 
kaupungilta, vuokra-aika on 
toistaiseksi. Tammenterho 
sijaitsee osoitteessa Tammi-
pääntie 33.Tammenterhon 
piha-alueesta on tavoitteena 
saada jupperilaisten yhteinen 
”olohuone”, jossa voisimme 
kokoontua päivisin ja iltaisin. 
Piha-alueelta on myös lyhyt 
yhteys läheiseen metsään ja 
sen kautta Pitkäjärven ran-
taan.

Piha-alueella kasvaa koivuja, raitoja, iso vanha 
tammi, pähkinäpensaita, vaahteroita, alppiruusu, 
sireeni, ruusupensas, tuija ym.  Omenapuutarhas-

sa on vanhoja omenapuita ja ruusupensasryhmä. 
Leikkialueella on keinut ja keinuteline sekä lasten 
hiekkalaatikko. Lisäksi keinujen vieressä on muu-
tama penkki istumista varten.

Aloitus ja kartoitus
Piha-alueen puusto ja kasvillisuus katselmoitiin 
28.10.2005. Mukana olivat Espoon kaupungin 
puutarhuri Anne Mannermaan ja  Eija Kyllästi-
nen sekä  Kimmo Sierimo omakotiyhdistyksestä.  
Anne Mannermaa oli yhteydessä Espoon kaupun-
gin metsänhoitoyksikköön ja luonnonhoitoyksik-
köön, ja piha-alueen puita raivattiin helmikuus-
sa.

Talkoot
Talkoita järjestettiin useita, milloin saatiin ko-
koon isompi joukko väkeä, milloin töitä tehtiin 
pienemmällä joukolla. Kaupungin lupaama oksi-
en haketustyö jäi kesken silppurin rikkouduttua, 
joten suurin työ olikin puiden kaadon jälkeen saa-
da kaikki risut ja havut vietyä pois pihalta. Kah-

Tammenterhon piha-alue 
talkoilla kuntoon

Kimmo Sierimo ja Markku Rantalainen kirjaimellisesti kantamassa 
kortensa kekoon. 

Ritva Kallanranta rullaa.



-5-

della peräkärryllä oksia vietiin Sortti-asemalle, 
minkä jälkeen päästiin siistimään piha kevät- ja 
kesäkuntoon.

Piha-alueen halki johtaa polku  Kaipionmet-
sään eli Rantamäkeen. Polku nousee jyrkästi met-
sään ja oli varsinkin keväisin ja syksyisin savinen 
ja niljanteinen. Rinteen polku sorastettiin, tehtiin 
portaat ja ohjattiin veden kulku tontin laitaa pit-
kin Tammipääntien vesiviemäriin. Isona apuna 
soran levityksessä oli Erkki Vuokilan  kaivinkone 
ja mies. Soran levitys sujui melkein kuin ”tanssi”.

Talkoilla tehtiin omenapuutarhaan piha-
laatoitus ja rakennettiin istuinryhmä, pöytä ja 
penkit. Näin mm. lasten kanssa pihaan tulevilla 
vanhemmilla on paikka istua ja seurustella lähellä 
lasten keinuja ja hiekkalaatikkoa.

Piha-alueelle istutettiin pylväshaapoja, kata-
jia, päärynä-, luumu-  ja kirsikkapuita sekä mar-
japensaita. Nämä kaikkien iloksi - hedelmät ja 
marjat maisteltavaksi, kun pihalla käväisette. Syk-
syn viimeisenä työnä istutettiin pihaan runsas 350 
kukkasipulia ja kylvettiin nurmikonsiemenet sekä 
suojattiin istutetut puut jänisverkoilla.

Jännityksellä jäämme odottamaan, kuinka 
istutetut taimet selviävät talvesta ja minkälainen 
kukkaloisto pihasta keväällä löytyy. Toivomme, 
että talkoista on kaikille jupperilaisille silmäniloa 
pitkäksi aikaa.

Jatkot
Mutta eiväthän nämä talkoot tähän lopu. Peitte-
limme pihaan vielä monta puurunkoa, joista on 
tarkoitus ensi vuonna rakentaa lisää penkkejä ja 

pöytä pihassa käytettäväksi. Ehkäpä saamme in-
nokkaan tapahtumatoimikunnan voimin järjes-
tettyä pihalla kevättapahtuman. Se, mitä se pitää 
sisällään, nähdään ja kuullaan myöhemmin.

Olen iloinen, että olen saanut useat innok-
kaat ihmiset mukaan talkoisiin. Samalla olemme 
tutustuneet toisiimme ja sen kautta saaneet tätä 
jupperilaista yhteisöllisyyttä kasvatettua. On ki-
vaa olla ja asua Jupperissa. Pidetään huolta toisis-
tamme, kenenkään ei tarvitse olla yksin - tule mu-
kaan. Tiedotusta jatketaan sekä ilmoitustauluilla 
että www.jupperi.fi - sivuilla.

Eija Kyllästinen

Kaivinkone kauhoo ja miehet lapioivat. On synty-
mässä helppokulkuinen polku metsään.

Miten tämä nyt tästä sahat-
taisiin? Toteutustapaa poh-
timassa Juha Kallanranta, 
Erkki Kyllästinen ja Matti 
Riitoja. Ja tulostakin syntyi, 
ei jäänyt pelkäksi suunnit-
teluksi! Käykää itse tutustu-
massa tammenterhon uusiin 
kalusteisiin.
(Kaikki aukeaman kuvat 
Eija Kyllästinen)
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Tanssin huumaa Jupperissa

Oppia paritanssin saloihin ovat antaneet Tans-
sikoulu Kokon rautaiset ammattilaiset vauhtia 
ja huumoria säästämättä. Niinpä tanssijat ovat 

pyörineet parketilla milloin tangon, valssin, fus-
kun, foxin tai rumban tahdissa hiki otsalla ja leveä 
hymy huulilla. Liikunnan ilo ja jopa tanssin hur-

Kas näin se menee (kuva: Erkki Kyllästinen)

KIRPPUTORI
Lauantaina 25.11.2006 klo 10-15
Tammenterhossa, Tammipääntie 

13
Roinaa ja rompetta

Tule tekemään löytöjä
Kodin tavaroita, asusteita

Lukemista lapsille ja aikuisille

Tervetuloa

Eila ja Anja 

ma on näkynyt parien ilmeistä kun askelkuviot 
ovat osuneet kohdalleen ja pyörähdykset yllättä-
neet sulavuudellaan.

Tanssi-innostus syttyi syksyn kurssin jälkeen 
monessa perheessä - ja mikä parasta - sekä vanhem-
pien että nuorison parissa. Siksipä varmistimme, 
että Satu ja Petri Kokko ovat valmiita jatkamaan 
harjoituksia jupperilaisten kanssa maaliskuussa 
2007, mikäli saamme käytännön järjestelyt toi-
mimaan ja tarpeeksi porukkaa kasaan.  

Toivottavasti  saamme siis pistää keväällä 
toistamiseen tanssiksi ja harjoitella vielä uusia ku-
vioita ensi kesänä tanssilavoilla väläytettäväksi. 

Leena Virtanen
virtaset@pp.inet.fi

Jupperilaiset ovat 
yli 40 tanssiparin 
voimin pistäneet 
jalalla koreasti 
Jupperin koulun 
liikuntasalissa 
lokakuun aikana. 
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Koko perheen linna- ja kylpyläretki 

Jupperin Omakotiyhdistys järjestää yhdessä naapuriasukasyhdistysten kanssa 
lauantaina 2.12.2006 retken Hämeen linnaan ja Aulangon kylpylään. 

Ohjelma: 
8.30 Lähtö linja-autolla Laaksolahden monitoimitalolta 
8.40 Lähtö bussilinja 24:n päätepysäkiltä (Jupperinaukio) 
10.00 Opastettu kierros Hämeen linnassa 
12.00 Lounas ravintola Piparkakkutalossa 
13.00 Lyhyt kaupunkikierros linja-autolla 
13.30 Kylpeminen Aulangon kylpylässä 
15.30 Iltapäiväkahvi Aulangon kylpylässä 
16.00 Linja-auto lähtee kotiinpäin 
17.15 Paluu Laaksolahteen 

Retken hinta Omakotiyhdistyksen jäseniltä ja heidän perheenjäseniltään on 35 €/hlö. Jos tilaa jää, 
muutkin ovat tervetulleita mukaan hintaan 60 €/hlö. Kuljetukset, opastukset, pääsymaksut, lounas ja 
kahvit sisältyvät hintaan. 
Ilmoittautuminen päättyi 9.11., mutta vapaita paikkoja voi kysellä vielä Marjo Matikalta, 
puh. 050 300 1327 (marjo.matikka@luukku.com). 

Omakotiyhdistyksen retki Pietariin toukokuussa 2007

Jupperin omakotiyhdistys järjestää yhdistyksen jäsenille bussiretken Pietariin 17.- 19.5.2007 
(Helatorstaista lauantaihin).

Retken toteutustapa
Retki toteutetaan Miodex Oy / Tapani Pitkänen bussilla ja opastuksella. 
Koko matkan ajan käytössämme oleva bussi on 50 paikkainen, varustei-
naan mm. ilmastointi ja WC. 
Viimeistään 2 viikkoa ennen matkan alkua hakee Miodex viisumit saa-
tuaan sitä ennen lähtijöiden passitiedot (kopiot). On huomioitava, että 
passien on oltava voimassa vielä 6 kk matkan jälkeenkin!  Yöpymispaik-
kana Hotelli Moskova (puolihoidolla) Pietarissa 
    
Alustava retkiohjelma
To 17.5. klo 07.00 Lähtö Jupperista, 
    Viipurissa tunnin tauko
  klo 17.00 Saapuminen Pietariin.
Pe 18.5  Kiertoajelu Pietarissa, tutustuminen kaupunkiin
  Lisäksi Pietarhovi tai Tsarskoje Selo
La 19.5. klo 10.00  Lähtö Pietarista
  Tauko Viipurin torilla, jossa voi tehdä ostoksia
  Saapuminen illalla Jupperiin.

Alustava kustannusarvio: 140 € / henkilö. 
Ilmoittautuminen Eeva- Riitta Puomiolle, puh. 050-5319 219, eeva-riitta.puomio@sci.fi,  
pe 27.1.2007 mennessä.
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Mitä ovatkaan nämä innosta hihkuvat 
pikkulapset, jotka tonkivat lahoja kantoja, 
pysähtyvät kuuntelemaan lintujen laulua 
ja etsimään erivärisiä lehtiä?

No metsämörrikoululaisia tietenkin! Jupperissa 
ainakin Laaksonpesän, Jupperin päiväkodin ja 
Jupperin koulun esikoululaiset käyvät mörrimet-
sässä.

Ruotsalainen kasvatustieteilijä Gösta Frohm 
halusi ohjata lapset parkkipaikoilta ja kaduilta 
metsiin, kallioille ja vesien äärelle ja loi 1950-lu-
vulla Metsämörri – satuhahmon. Metsämörrinä 
tämän päivän retkillä on nukke, käsinukke tai 
vaikkapa metsämörriksi pukeutunut ihminen. Se 
kertoo lapsille satuja ja tarinoita metsän elämästä, 
metsän eläimistä, luonnon kiertokulusta ja kun-
nioittamisesta.

Suomenkielisenä metsämörrikoulua alettiin 
toteuttaa vasta vuonna 1992, kun Suomen Latu 
alkoi kehittää metsämörriohjelmaa suomeksi ja 
kouluttamaan metsämörriohjaajia.

Metsän säännöt
Metsämörrikoulussa opitaan liikkumaan luon-
nossa. Ohjaaja opettaa lapset kunnioittamaan 
luontoa; luonnossa ei saa huutaa ja pelotella met-
sän eläimiä, mitään ei saa rikkoa, repiä, raastaa, 
eikä tietenkään jättää roskia. Mitään ei myöskään 
oteta metsästä mukaan.

Joka kerta mörrimetsään mennessä ohjaa-
ja kertoo rajat, minkä sisäpuolella saa liikkua. Ja 
ihan normaalit muutkin käyttäytymisen säännöt 
ovat metsässä mukana. Ketään ei jätetä yksin, ei 
kiusata, autetaan kaveria jne. Metsämörrikoulussa 
vältetään ylimääräisiä sääntöjä, tarkoitus on kui-
tenkin, että kaikilla olisi hauskaa ja lapset pää-
sisivät vapaasti toteuttamaan itseään luonnossa 
leikkien. Niinpä lapsilla on yleensä tarpeeksi teke-
mistä ja tilaa tehdä, eikä tappeluita ja kinastelui-
takaan pääse syntymään.

Metsämörrikoulun tavoitteita
Metsämörrikoulun tavoitteena on ulkoilla met-
sässä joka säällä, kaikkina vuodenaikoina. Tietys-
ti säänmukaisessa varustuksessa. Kumisaappaat 

kuuluvat vakiovarusteisiin, kuin 
myös reppu ja pienet eväät. Eväät 
ovat terveellisiä – tänne ei karkit 
kelpaa ja juomaksi ei oteta pilli-
mehua, vaan juoma laitetaan mo-
nikäyttöiseen pulloon.

Metsämörrikouluja 
Jupperin metsissä

Yksi mörrimetsäretken kohokohdis-
ta on tietenkin eväiden syöminen. 
Tässä Tuukka ja Julius Jupperin 
koulun esiB:ltä ovat etsineet itsel-
leen sopivaksi katsomansa eväi-
densyöntipaikan – majan. Eväiden 
syönnin jälkeen metsämörrikou-
lulaiset siivoavat omat jälkensä. 
Kaikki istuinalustat, servetit ja 
rasiat pitää pakata takaisin omaan 
reppuun.(kuva: Kati Hinkkanen)
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Leo, Luukas, 
Anton ja Tuukka 
ovat löytäneet 
salakirjoituskar-
tan kaatuneesta 
puusta irronneesta 
kuoresta. Johtaisi-
ko se jopa aarteen 
jäljille? (kuva: 
Kati Hinkkanen)

Metsämörrikouluun kuuluisi erilaisten teh-
tävien tekeminen myös meno/paluu matkoilla, 
mutta kun asumme kaupungissa, on metsään kul-
ku jalkakäytäviä pitkin. Tähän sopeutettuina jup-
perilaiset lapsemme kulkevat nätisti parijonossa ja 
saattavat vaikka laulaa yhdessä jotain metsäretkeen 
sopivia lauluja matkalla.

Metsässä sitten saadaan erilaisia tehtäviä joko 
pareittain tai pikkuryhmissä tehtäväksi. Voidaan 
etsiä isompia ja pienempiä lehtiä, korkeampia tai 
matalampia puita kuin itse on. Tai ihan vain et-
sitään erilaisia puita. Kun kokonainen 20 lapsen 
eskariluokallinen etsii eri puulajeja, löytyy niitä 
hämmästyttävän suuri määrä, kun havainnot koo-
taan yhteen. Joskus saatetaan pohtia mitä metsäs-
sä on tapahtunut sitten viime käynnin. Varsinkin 
vuodenaikojen vaihtuessa tällaisia havaintoja teh-
dään paljon.

Eläimistä puhutaan joka kerta. Nähdään ora-
via, lintuja, hämähäkkejä, toukkia. Naapuritalo-
jen kissakin on mörrimetsästä bongattu. Kasveis-
ta, eläimistä ja niiden käyttäytymisestä on paljon 
mieleenpainuvampaa jutella metsässä samalla kun 
katsellaan niitä, kuin pelkästään koulukirjoista 
lukemalla. Mutta ei mörrimetsäkoulu tietenkään 
kirjoja nurkkaan heitä. Metsän ihmeitä muistel-
laan jälkeenpäin koululla tai päiväkodilla ja sitten 
otetaan kirjat ja opukset esille ja luetaan sieltä vie-
lä lisää tietoa aikaisemmin luonnossa nähtyihin 
juttuihin.

Hauskaa menoa metsässä
Mörrimetsäretki aloitetaan yleensä alkuleikeil-
lä. Lapset leikkivät ohjaajan ohjauksessa erilaisia 
lorutteluleikkejä, hippaleikkejä yms. Leikkien 
jälkeen tutustutaan luontoon kaikin aistein: hais-
tellaan, kuunnellaan, tunnustellaan, katsellaan. 
Makuaistimukset rajoitetaan kuitenkin vain 
omiin eväisiin.

Ohjaajalla on retkelle suunniteltua ohjelmaa 
ja ajateltuja tutkimuskohteita, mutta jos lapsia 
sattuu sillä kerralla kiinnostamaan eniten miten 
ihmeessä on kaarnaan ilmestynyt salakirjoitusta 
– miksi ne toukat sillä tavalla tekee ja miten ne 
sen tekee... niin asiaanhan perehdytään ihan las-
ten kiinnostuksen mukaan.

Mörrimetsään kuuluu myös paljon vapaa-
ta leikkiä. Nämä meidän lapsukaisemme elävät 
kohtalaisen rakennetuissa ympäristöissä ja villi ja 
vallaton metsä houkuttelee vaikka minkälaiseen 
puuhaan. Metsässä ei tule ”mitä mä tekisin” lau-
sahduksia kuultua. Metsässä voi tasapainoilla kaa-
tuneilla puilla, kiipeillä kiville, rakennella majoja. 
Myös heppaleikit ja sotaleikit mahtuvat metsään. 
Metsä jotenkin houkuttelee tytöt ja pojat leikki-
mään yhteisiä leikkejä – koulun pihalla sitten ol-
laankin ihan erikseen tyttöjen ja poikien leikeissä.

Haastateltavana Kati Hinkkanen 
/Jupperin koulun esiB-opettaja

Teksti: Seija Kotipalo
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Tammenterhon pihassa kasvoi 
vielä viime vuonna kaksi vanhaa, 
isoa kuusta.

 Piha-alueen katselmuksessa yhdessä 
Espoon kaupungin puutarhurin kanssa 
päätettiin antaa kuusten vieressä kasva-
valle isolle tammelle sille kuuluva tila ja 
sovittiin kuuset kaadettavaksi. Kun kuu-
set kaadettiin, todettiin toisen kuusista 
olevan sisältä laho. Kovan tuulisen sään 
aikana kuusi olisikin voinut kaatua nu-
rin. 

Molempien kuusten rungot hyö-
dynnettiin. Ne pätkittiin parin metrin 
pituisiksi ja Jorma Voutilainen halkaisi 
rungot moottorisahalla. Työ olikin vaa-
tiva, olivathan rungot varsin järeitä. Jor-
ma Voutilainen toimii Koneviesti –leh-
den metsätoimittajana ja on harrastanut 
15 vuotta moottorisahatöitä. Hän on 
tehnyt erilaisia puuveistoksia ja tuntee 
sekä osaa käsitellä erilaisia moottorisa-
hoja. Jorma kertoi, että veistosinnostus 
syntyi, kun hän näki ensikerran metsä-
seminaarissa puuveistoksen -tukkilaiset. 
Kun hänen ystävänsä syntymäpäivä sit-
ten lähestyi, eikä hän ollut muistanut ostaa lahjaa, 
hän päätti tehdä lahjaksi ystävälleen puuveistok-
sen. No sehän syntyi. Tuli sähkömiesveistos, joka 
kiinnitettiin sähkötolppaan – lahjan saaja kun oli 
itse ammatiltaan sähkömies. Sen jälkeen onkin 
syntynyt useita patsaita.

Kuusten rungoista on jo ehditty tehdä talkoilla 
Tammenterhon pihaan iso ja vahva pöytä-penkki 
istuinryhmä ja vielä rungoista saadaan muutamia 
penkkejä ja pöytä. Mutta tehtiin kuusten run-
goista muutakin. Sunnuntaina 22.10.2006 klo 
10 Jorma Voutilainen tuli Tammenterhon pihaan 

peräkärryn kanssa. Kärrystä löytyi emokarhu-poi-
kanen puuveistos. 

Jorma kertoi, että karhuja veistäessään hän 
löysi kuusenrungoista nauloja . Kuinka ne sinne 
olivat joutuneet, ei tiedetä, mutta naulat vaikutti-
vat karhupatsaan muotoon.

Karhupatsas pystytettiin toisen vanhan kuu-
sen kannonjuureen koverrettuun jalustaan. Näyt-
tää siltä, kuin patsas olisi aina ollut siinä. 

Työn alla on vielä toinenkin puuveistos, ora-
va, joka syö tammenterhoa. Taiteilija työstää sitä 
vielä, ja sen saamme pihaan ensi kevään aikana.

Eija Kyllästinen

Tammenterhon pihaan 
puuveistoksia

Karhut ja tekijä Jorma Voutilainen (Kuva Erkki Kyllästinen)
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Kuva vieressä:
Yhdistyksen kesäristeily tehtiin 
22.8.. Matkalla kuultiin tarinoi-
ta Espoon saaristosta kieltolain 
aikaan. (Kuva Eija Kyllästinen)

Römppäjäiset vietettiin 7.10.2006 Yhteistuvalla. Teemana 50.luku.

Kuva yllä: 
Oikealla olevan Anneli 
Mönkkösen vihreävalkoinen 
asu palkittiin illan parhaana 
50-luvun asuna. (kuva Eija 
Kyllästinen)

Kuva vieressä:
Letkajenkkaa (Kuva: Kimmo 
Sierimo)

Iloinen seurue (Kuva: Eija Kyllästinen)
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Pitkäjärven VPK:n 70-vuotisjuhlia vietet-
tiin 16.9.2006 Jupperin koululla kauniin 
aurinkoisen sään merkeissä. 

Koulun pihaan oli ajettu juhlijoita vastaanotta-
maan koko autokalustomme, joista kunniapaikal-
le oli ajettu ’Hoppa’. Veteraanimme ovat tehneet 
lujasti talkootöitä, jotta ’Hoppa’ saatiin esittely-
kuntoon. Talkootunteja kertyi todella monta, 
mutta kyllä ne tunnit olivat sen arvoisia, sillä nyt 
’Hoppa’ on lähes uuden veroinen menopeli vete-
raaneillemme.

Juhla alkoi virallisesti kello 14.00, jolloin Es-
poon puhallinorkesteri töräytti avausmarssin juh-
laväelle. Pitkäjärven VPK:n vanha lippu päätettiin 
uudistaa juhlan yhteydessä. Uuden lipun naulaa-
minen ja vihkiminen tapahtui juhlan alussa.  Li-
pun naulauksen suoritti pelastusalan virkamiehiä, 
hyvät yhteistyökumppanimme ja tietenkin pa-
lokuntamme omat naulaajat. Kappalainen Antti 
Pohjolan-Pirhonen vihki lipun. Juhlapuheen piti 
Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen pelastusjoh-
taja Heikki Paajanen. 

Juhlan yhteydessä julkaistiin historiikki. ”70 
vuotta mäellä - Pitkäjärven Vapaaehtoinen Palo-
kunta 1936-2006”. Historiikkitoimikunta teki 
töitä noin vuoden keräten kuvia, tehden haas-
tatteluja, kaivaen vanhoja arkistoja ja kirjoittaen 
juttuja. Näin saatiin aikaiseksi hieno historiikki, 
jonka syntyvaiheista juhlassamme kertoi Kari 
Pohjakallio, historiikkitoimikunnan jäsen ja kir-
jan kirjoittaja. Jokainen juhlaan osallistuja sai kir-
jan mukaansa. 

Ennen kuin päästimme juhlaväen nauttimaan 
kahvipöydän antimista, puhallinorkesteri soitti 
virallisen osuuden päätteeksi Pitkäjärven VPK:n 
oman marssin. Marssin jälkeen siirryttiin vapaan 
sanan pariin kahvin ja kakun kera. Keskustelun 

sorina oli iloista, kun vanhat tutut tapasivat jäl-
leen toisensa ja tutustuttiin aivan uusiin henkilöi-
hin samassa kahvipöydässä.

Kuten aina, juhlat loppuvat liian lyhyeen eli 
juuri kun keskustelu käy vilkkaimmillaan. Jotta 
juhlat olisivat täydelliset, niin aina pitää sattua 
pieniä kommelluksia.  Tapahtumahetkellä ne har-
mittavat, mutta jälkeenpäin asia naurattaa. Näin 
kävi meidänkin juhlassa. Mikä se kommellus oli, 
paljastuu mahdollisesti seuraavien juhlien yhtey-
dessä tai seuraavassa historiikissa, se jää nähtäväk-
si. 

Virallisen päiväjuhlan jälkeen juhlimme vielä 
oman väen kanssa Jupperin koululla illalla. Ilta-
juhlassa ei ollut enää mitään virallista ohjelmaan, 
mutta sitäkin mukavampaa yhdessäoloa ja tans-
sia. 

Historiikki on ostettavissa Tarja Gustafssonil-
ta (puh. 040-841 7984) hintaan 25 € 

kappale.
Marjo Matikka

Pitkäjärven VPK:n tiedottaja

Pitkäjärven VPK täytti 70 
vuotta
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Perinteinen JOULUKUUSIEN myynti käynnistyy Jupperissa 9. ja 
10.12 osoitteessa Riihiniityntie 21. Myynti jatkuu jälleen to 14.12.

Kaikille kuusenostajille testivoittaja Cinco-JOULUKUUSENJALKA 
erikoishintaan!

Osa tuotosta taas nuorisourheilulle.

www.kuusisaariset.fi
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Pulinaa pöntöstä eli 
kuulumisia valtuustosta

Kasvavassa kaupungissa tarvitaan uusille asukkail-
le koulujen ja päiväkotien lisäksi kunnallisteknii-
kan palveluita; teitä, vesijohtoja ja puistoja. Uutta 
asuinaluetta rakennettaessa pyritään tekemään 
kerralla valmista, tästä huippuesimerkki on Kauk-
lahden aseman kupeeseen noussut asuntomessu-
alue. Saviseen peltonotkelmaan nousi vuodessa 
lähes täydellinen pikkukaupunki puistoineen, 
katuineen ja kylätaloineen. Toista ääripäätä pal-
velurakentamisen vauhdista voisi edustaa naapu-
rikylämme Rastaala. Sinne on viimeisen kymme-
nen vuoden aikana noussut koti n. 500 uudelle 
asukkaalle eli asukasmäärä on suunnilleen tup-
laantunut. Raskas kuorma-autoliikenne on kuor-
mittanut kapeita sorateitä ja jalankulkijat ovat 
vain voineet haaveilla turvallisista jalkakäytävistä. 
Uusia teitä saadaan vanhoilla asuinalueilla odot-
taa luvattoman kauan. Käsittämättömän monta 
pientalokiinteistöä on edelleen Espoossa vailla 
kaavanmukaista tieyhteyttä, asianmukaisista ja 
turvallisista kotikaduista puhumattakaan. Toi-
saalta olemme teknisessä lautakunnassa vaatineet 
mittakaavan tarkistamista silloin kun omakotialu-
eelle esitetään rakennettavaksi turhan leveää tietä.  
Eivätkä jalankulkijat ja pyöräilijät tarvitse täysi-
mittaisen aurauskaluston mentävää väylää metsäs-
sä tai puistossa, usein riittäisi luontoa myötäilevä 
pieni polku.

Jupperissa on vihdoinkin saatu Alankokujan 
uuden tieyhteyden ja vesihuollon rakentaminen 
alkuun ja rakentaminen jatkuu ensi vuonna Vah-
verokujalla. Pitkäjärventien kiertoliittymän suun-
nittelu on aloitettu ja KEHÄ II:n Rastaalan erita-
soliittymän vaihtoehtoja on esitelty. Rantapuiston  
suunnittelua jatketaan asukaspalautteen perusteel-

la. Eli Jupperin teiden rakentamistarpeet eivät ole 
jääneet unohduksiin, vaikka paljon parannettavaa 
vielä riittää. Riihiniityntien hidasteita on odotettu 
jo vuosia, Laaksolahdentie on surkeassa kunnossa 
ja  Palomäen alueen rakentamista hidastaa puut-
tuva pintavesien ohjaaminen. Rajaseudulla kun 
asumme polkuverkostomme Vantaan suuntaan 
kaipaa myös uusia yhteyksiä ja koirapuistosta vas-
ta haaveillaan.

Valtuustossa on tänä syksynä puhuttu mm. 
metrosta ja ruuhkamaksuista, tietysti puolesta ja 
vastaan. Molempien hankkeiden tarkoituksena 
on lisätä joukkoliikenteen käyttöä eli sujuvoit-
taa liikennettä vähentämällä työmatkaruuhkia. 
Ruuhkamaksut ovat  Euroopan parlamentinkin 
vaatima oikeudenmukaisempi verotusmalli eli 
verotetaan auton käyttöä, ei omistamista. Ta-
voitteena ei ole siis lisätä autoilijoiden maksuja, 
vaan suosia vähemmän saastuttavampia autoja. 
Suomen Autoliiton mielestä parlamentin äänestys 
käyttömaksujen puolesta oli tärkeä, sillä se osoit-
taa, mihin suuntaan autoilun verotuksessa Euroo-
passa edetään. ”Paine verotuksen muuttamiseen 
Suomessa kasvaa tällöin”  Autoliiton toimitusjoh-
taja Pasi Nieminen sanoo. 

Espoolaiset voivat vaikuttaa kotikatujensa 
rakentamisaikatauluun juuri nyt. Tekninen lauta-
kunta päätti, että Espoon 550-vuotisjuhlan kun-
niaksi vuonna 2008 pyritään kunnallistekniikan 
rakentamista erityisesti tiivistyvillä pientaloalueil-
la nopeuttamaan.  Nettisivuille www. espoo.fi/ko-
tikadut voit jättää ehdotuksesi, kommentoida voi 
joulukuussa pidettävään valtuuston budjettikoko-
ukseen saakka. 

Sirpa Hertell



-15-

Laaksolahden kirjaston ystä-
vät ry. piti kirjastotapahtu-
man 27.9. Tilaisuuden juonsi 
Anna-Ester Liimatainen-Lam-
berg. 

Aluksi Jupperin koulun oppilaat 
esittivät kuorolaulua ja runosiker-
män, joilla keräsivät runsaat aplo-
dit. Vierailijoina oli kaksi nuorten 
kirjailijaa. Kari Vaijärvi, joka kertoi 
kirjoittamisesta työn ohella ja esitteli 
uunituoreen kirjansa. Myös kirjailija 
Tuija Lehtinen kertoi kirjoistaan ja 
kuinka hän kiertää mahdollisuuksi-
en mukaan kouluissa innostamassa 
lapsia lukemaan. Kumpikin kirjaili-
joista uskoi kirjan aseman säilyvän 
tulevaisuudessakin.

Espoo on tänä vuonna UNICEF-
kaupunki ja siitä kävi kertomassa 
perusturvajohtaja Juha Metso. Kau-
punki on mukana järjestämässä usei-
ta tilaisuuksia, joista tuotto menee 
kokonaan tai osittain UNICEF:lle. 
Tänä vuonna avustuksen kohteina 
ovat eritysesti kaukainen Laos ja lähempänä rajan 
takana oleva Karjala.

Kirjastossa oli UNICEFin myyntipöytä, jossa 
oli nähtävillä erilaisia tuotteita ja myös mahdollis-
uus ostaa ja näin auttaa maailman lapsia. Suuren 
suosion ovat saavuttaneet vapaaehtoisten tekemät 
räsynuket. Nuket tehdään saman kaavan mukaan, 
mutta jokainen tekijä voi pukea nuken haluamal-
laan tavalla. Nuken mukaan laitetaan passi, johon 
tulee nimi, kansallisuus ja muita tietoja. Passia 
seuraa palautuskortti tekijälle, jonka ostaja voi 
halutessan lähettää ilahduttamaan nuken tekijää. 
Nuken voi adoptoida 20 eurolla,ja näin kerätään 

varoja maailmanlaajuista rokotuskampanjaa var-
ten. Jokainen adoptoitu UNICEF-nukke edustaa 
lasta, jolle on lahjoitettu elämä, sillä 20 eurolla 
yksi lapsi saa kaikki tarvittavat rokotukset.

Omakohtaisesti voin kertoa, että nuken 
tekeminen on antoisaa ja hauskaa, kun vielä ti-
etää auttavansa jokaisella valmistuneella nukella 
yhtä lasta maailmalla. Kuka tahansa voi tehdä 
UNICEF-nuken. Kaavan saa esim UNICEFin 
toimistosta. Siis innolla nukentekoon.

Jokaiselle lapselle terveys, koulutus, tasa-arvo 
ja turva. Lapsista kasvaa maailma.

Anneli Väre

UNICEF-nukke

UNICEF-nuket (Kuva: Anneli Väre)
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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 M-market
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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Lentomelu on puhuttanut ja häirinnyt tavan-
omaista enemmän jupperilaisia ja laaksolahtelaisia 
viime kesänä ja syksyllä. Finavian (ent. Ilmailulai-
tos) mukaan lentokentällä kesällä tehty kiitorata-
remontti ja itätuulet lisäsivät laskeutuvien konei-
den määrää alueemme yllä. 

Laaksolahden Huvilayhdistys ja Jupperin 
Omakotiyhdistys ovat yrittäneet järjestää alueen 
asukkaille yhteistä keskustelutilaisuutta lentome-
lusta. Paikalle on kutsuttu mm. Espoon ympäris-
tölautakunnan, valvovan viranomaisen, Uuden-
maan ympäristökeskuksen sekä Finavian edustajat 

kertomaan tilanteesta ja tulevaisuuden näkymistä 
sekä vastaamaan asukkaiden kysymyksiin. Joulu-
kuun alkuun sovittu tilaisuus on kuitenkin vasta-
tuulessa, koska Finavian edustajat eivät ole aina-
kaan toistaiseksi luvanneet saapua paikalle. Mikäli 
keskustelutilaisuus toteutuu, siitä ilmoitetaan yh-
distyksemme www-sivuilla www.jupperi.fi ja yh-
distyksen ilmoitustauluilla. Keskustelua aiheesta 
voi käydä mm. Laaksolahden Huvilayhdistyksen 
kotisivuilla www.laaksolahti.fi.

Eeva-Riitta Puomio

Keskustelutilaisuus lentomelusta

Taidehippunen

Helsingin Kaapelin Puristamossa on ollut 28 
espoolaistaiteilijan yhteisnäyttely, joka päättyi 
16.11. Näyttelyn nimeksi oli valittu Vapaasti-
Fritt, koska jokaisella näyttelyyn osallistuvalla tai-
teilijalla on ollut vapaus valita ne työt, jotka hän 

itse on halunnut asettaa esille. Taiteilijat kuuluvat 
kaikki Espoo Artiin, joka on Espoossa vuodesta 
1976 lähtien toiminut taiteilijaseura. Jäseninä on 
sekä ammattitaiteilijoita että taidetta pitkään har-
rastaneita amatöörejä. Keväällä järjestettiin seuran 

30-vuotisjuhlanäyttely 
Espoon Taidekeskukses-
sa.

Mukana Kaapelin 
näyttelyssä oli jupperi-
laisen Ann-Marie Fors-
bergin kaksitoista öljy-
maalausta.

Ann-Marie Forsberg

Kuvassa on yksi hänen 
esillä olleista töistään 
Aurinkonuotteja III. 
Maalauksen värit voi 
ainoastaan kuvitella. Ne 
ovat vihreä, punainen ja 
valkoinen.(kuva:Ann-Ma-
rie Forsberg)
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Espoon tekninen keskus haluaa tarttua vanhojen kaavoitettujen ja tiivistymässä olevien pientalo-
alueiden katujen ongelmiin entistä painokkaammin. Kotikadut kuntoon -hankkeen avulla pyritään 
nopeuttamaan vielä rakentamattomien katujen rakentamista niin, että kaikki kotikadut olisivat kun-
nossa vuonna 2018.

Espoolaiset voivat tutustua Kotikadut kuntoon -hankkeeseen Espoon kaupungin verkkosivuilla 
osoitteessa www.espoo.fi/kotikadut. Sivuilta löytyy myös kaupungininsinööri Martti Tieahon videoitu 
puheenvuoro Kotikadut kuntoon -projektista. Myös asukkailla on mahdollisuus vaikuttaa asuinaluei-
densa katujen rakentamisjärjestykseen. Sivuilla voi jättää kommentteja erityisen karttaliittymän avulla. 
Asukkaiden kommentit otetaan huomioon yhdessä mm. teknisten ja liikenneturvallisuusnäkökohtien 
kanssa rakentamisjärjestystä määritettäessä. Kommentointimahdollisuus jatkuu joulukuussa pidettä-
vään valtuuston budjettikokoukseen saakka.

Ajatus Kotikadun kuntoon -hankkeesta syntyi syksyllä 2005. Silloin tekninen lautakunta esitti, 
että Espoon 550-vuotisjuhlan kunniaksi vuonna 2008 ns. KTP -alueiden (kaavoitettujen, tiivistyvien 
pientaloalueiden) kunnallistekniikan jälkeenjääneisyys korjattaisiin nopeutetussa aikataulussa. KTP-
alueita on Espoossa tällä hetkellä 25 kappaletta ja lisäksi joita-
kin vastaavia alueita ollaan kaavoittamassa parhaillaan. Ne ovat 
asuinalueita, joissa asemakaava on vahvistunut ja vesihuolto 
rakennettu, mutta suuri osa kaduista on vielä rakentamatta 
nykyajan vaatimusten mukaisesti. Tämä tarkoittaa usein sa-
devesiviemärien, jalkakäytävien, päällysteiden yms. puuttu-
mista. Asukkaille aiheutuvia käytännön ongelmia ovat mm. 
valumavedet, sorapintaisten katujen pölyäminen sekä puut-
teellinen liikenneturvallisuus. On arvioitu, että näille alueille 
voisi sijoittua vielä 20 000-30 000 asukasta nykyisten lisäksi.

Nykyisellä rakentamisvauhdilla arvioidaan kaikkien koti-
katujen tulevan rakennetuiksi vasta 2040-luvulla. Näitä ka-
tuja on rakentamatta n. 100 km ja kokoojakatuja n. 45 km. 
Rakentamiseen tarvittaneen kaikkiaan n. 150 milj. euroa.

Lisätietoja:
kaupungininsinööri Martti Tieaho, puh. 09 8162 5335
ohjelmapäällikkö Päivi Ahlroos, puh. 8162 5104
www.espoo.fi/kotikadut

Ilkka Paalanen, viestintäpäällikkö
Espoon tekninen toimi, p. 050-3823501

Espoo tiedottaa/ 
Esbo informerar

Espoo haluaa laittaa kotikadut kuntoon

Piirros: Jupperin esiB-luokka 
Timi Oksanen
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Tekninen keskus on lähestynyt alueneu-
vottelukuntien jäseniä ”Kotikadut kun-
toon” – hankkeen puitteissa seuraavasti: 

Pyydämme alueneuvottelukunnalta kannanot-
toa katujen rakentamiskohteista ja niiden prio-
risoinnista KTP-alueilla (kaavoitetut, tiivistyvät 
pientaloalueet) vuoden 2006 loppuun mennessä. 
Alueneuvottelukunnille osoitetun kyselyn lisäksi 
asukkailla on mahdollisuus välittää näkemyksiään 
internetissä Avoin Espoo -palvelun kautta osoit-
teessa www.espoo.fi/kotikadut. josta löytyy lisä-
materiaalia Kotikadut kuntoon -hankkeesta.

KTP-alueilla tarkoitetaan asuntoalueita, joil-
la asemakaava on valmis, mutta joissa katujen ja 
muiden verkostojen toteutuminen ei ole edennyt 
asuntorakentamisen tahdissa. Käytännön ongel-
mia asukkaille aiheutuu valumavesistä ja sorapin-
taisten katujen pölyämisestä sekä puutteista ajo-
yhteyksissä ja liikenneturvallisuudessa.

Mikäli tunnistatte kotikadullanne olevan 
tällaisia tärkeinä pitämiänne ongelmia, ottanette 
yhteyttä allekirjoittaneeseen, joka on Jupperin 
Omakotiyhdistyksen edustaja Suur-Leppävaaran 
alueneuvottelukunnassa. Vien viestinne eteen-
päin.

Silve Sahlan
Sähköposti: silve.sahlan-at- kolumbus.fi

Espoo rakentaa ja 
ylläpitää - näyttely

Leppävaaran aluekirjastossa on esillä 
Espoo rakentaa ja ylläpitää – näyttely 
27.11.- 9.12.2006 ma-pe klo 10.00-
20.00 ja la klo 11.00-16.00.

Jos ette satu ehtimään paikalle, näyttely 
on esillä Espoon kulttuurikeskuksessa 
Tapiolassa vielä su 10.12. klo 9.00-15.00.

Käypääkä katsomassa, mitä verorahoilla 
on tehty!

Nyt priorisoimaan!

Piirros: Heidi Rönnholm, 
Jupperin koulun esiB-luokka
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Suunnitteluaikataulua on jatkettu tarvittavien 
lisäselvitysten vuoksi. Erityisesti ranta-alueen 
(VV-alue) eteläpäähän ehdotettu pieni koirien 
uimaranta on aiheuttanut sen rajanaapureiden 
vastustusta. Nyt tutkitaan vastaavan toiminnan 
sijoitusmahdollisuuksia jonnekin muualle Pitkä-
järven rannalle. Kuten tiedämme, minkäänlaista 
koirapuiston tapaista ei vielä ole alueellamme, 
vaikka toivomuksia ja sijoitusehdotuksia sellaisen 
aikaansaamiseksi on esitetty vuosien ajan.

Suunnittelussa muuten on otettu huomioon 
”Rantakentän” säilyttäminen ja muut asukasillas-
sa esitetyt näkökohdat mahdollisuuksien mukaan. 
”Avantosaukkojen” laituri on suunnitelmassa sen 
voimassa olevan toimenpideluvan mukaisella pai-
kalla, jolloin toivottavasti nykyinen talvitie säilyy 

turvallisena latuyhteytenä järvelle. Suunnittelu 
jatkuu näillä näkymin marraskuun loppuun, jon-
ka jälkeen yleissuunnitelma vahvistetaan. Sen jäl-
keen hankkeeseen tyytymättömien on vielä mah-
dollisuus valittaa yleissuunnitelmasta. 

Toteutussuunnitelmien teko ja rahoituksen 
löytyminen hankkeeseen onkin sitten aivan toi-
nen juttu. Vain leikkikentän toteuttamiseen suu-
rin piirtein nykyiselle paikalleen lienee rahoitus 
olemassa. Syytä on olla aktiivinen, jos halutaan 
suunnitelman toteutuvan. 

Asian edistymistä voi seurata netistä:
Avoin Espoo > Puistot ja viheralueet > Juppe-

rinrannan suunnittelu käynnistynyt
Silve Sahlan

Rantapuiston 
suunnittelutilanne

Ranta myllääntyy. (Kuva:Silve Sahlan)

Ihmettelin tässä eräänä päivänä, miksi lankapuhe-
lin ei toimi, eikä nettikään. Manailin taas Elisaa, 
mutta löysinkin postilaatikostani tiedotteen:

”Vesihaka rakentaa vesihuoltolinjaa”
Harminpäivänä eli 18.-19.10. oli tehty Jup-

perintien alitus siellä ns. ”Kartanon” rajan tuntu-
massa. Joku varmaan huomasi myös autoillessaan 
kaivuutyöt.

Runkovesijohto tulee Pitkäjärven alitse ja 
yhtyy Ojankulman vartta kulkevaan johtoon. 
Ruoppauskalusto kuljetettiin järvelle ”Surffiran-
nan” veneenlaskuluiskan kautta ja aiheutti siel-
lä pengermän sortumisen, jota tosin on yritetty 
mahdollisuuksien mukaan korjailla entiseen kun-
toon.

Toivottavasti hanasta tulee kirkasta vettä, 
vaikka järven pohjaa on myllätty.

Silve Sahlan

Linjoja tulee
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Vastauksia ja kysymyksiä 
jätevesiputkesta

Pitkäjärvi-toimikunnassa, Pro Espoonjoki 
–yhdistyksessä ja asukasyhdistyksissä on 
edelleen käyty keskustelua Pitkäjärven 
pohjaan varajärjestelmäksi jätetystä van-
hasta viemäriputkesta. 

Laaksolahden huvilayhdistys lähestyi kirjeellä 
Vantaan Vesi Oy:tä ja kysyi vanhan viemäriputken 
poistamista ja putken mahdollisesti aiheuttamista 
haitoista sekä riskeistä. Vantaan veden vastaus he-
rätti suuren määrän kysymyksiä.  

Alla lainauksia Vantaan kaupungilta 
15.6.2006 tulleesta kirjeestä:

”Normaalisti käytetään vain maa-alueelle si-
joitettua Vantaan Askiston pumppaamon uutta 
painelinjaa. Poikkeustapauksissa (esim. putkiri-
kon vuoksi), kun normaalia linjaa ei voida käyttää, 
otetaan varalla oleva linja korjauksen ajaksi käyt-
töön. Varalla olevaa linjaa voidaan tarvita myös 
keväisin voimakkaan lumen sulamisen ja kesä- tai 
syyssateiden aiheuttamien tulvien  johdosta. Vara-
yhteyttä tarvittiin ensimmäisen kerran jo kuluvan 
vuoden huhtikuun alussa edellä mainitusta syystä. 
Jos varalinjaa ei olisi, joutuisivat jätevedet kysei-
sissä tapaukissa Pitkäjärveen.”

Onko siis uusi painelinja rakennettu jo alun 
alkaen liian pieneksi? Koko tämä vuosi on ollut 
selvästi normaalia kuivempi ja vähäsateisempi. 
Mitä tapahtuu sitten, kun Vantaa kaavoittaa lisää 
asuntoja tämän uuden linjan läheisyyteen? Tu-
leeko sen jälkeen varaputkesta rinnakkaisputki, 
koska muuten ei kapasiteetti riitä? Onko järven 
pohjassa oleva paineviemäriputki ollut koskaan 
riittävä ja onko nyt putkeen juoksutetut sulamis-
vedet ja sateiden aiheuttamat vedet laskettu ennen 
suoraan Pitkäjärveen?

Miten hoidetaan putken puhdistaminen käy-
tön jälkeen niin, että putki ei nouse uudelleen 
pintaan? Vantaa on kertonut, että putki on täytet-
ty puhtaalla vedellä ’possutuksen’ jälkeen, mutta 
mitä putkessa on tällä hetkellä sisällä? Onko luva-
tut toimenpiteet tehty aina käytön jälkeen?

”Haitat ovat aiempien selvitysten perusteella 
olleet vähäisiä. Vantaan Veden Askiston pump-
paamon paineviemärin painot ovat sukeltajan te-
kemän tutkimuksen mukaan hyväkuntoiset eikä 
linjalla ole kyseisten betonipainojen lisäksi muita 
ulokkeita.” 

Jos muistelee miltä painot näyttivät, kun 
putki oli pinnassa, niin näin maallikkona en olisi 
kyllä samaa mieltä asiasta. Betonipainoista olevat 
metalliset kiinnikkeet olivat erittäin ruosteiset, 
jota ei varmasti pysty sukeltaen toteamaan var-
sinkin, kun näkyvyys sukeltaessa on vain noin 30 
– 40 senttiä. 

”Vesilain 2. luvun 28 §:ssä todetaan lupapää-
töksen muutosedellytykseksi olosuhteiden muut-
tumisen vuoksi aiheutuva haitta.  Tässä tapaukses-
sa haitta on uuden korvaavanlinjan rakentamisen 
ja vain satunnaiseen käyttöön jäänen varajärjestel-
män myötä olennaisesti pienentynyt.”

Olisiko Vantaan Veden haettava uudelleen 
ympäristölupa? Putken käyttötarkoitus on selväs-
ti muuttunut aikaisemmasta ja myös siitä, mihin 
sitä on kerrottu käytettävän. Asukkaiden mielestä 
ajoittaisessa käytössä olevana varalinjanakin putki 
lisää vahinkoriskiä, kuten putken kelluminenkin 
viime vuonna jo osoitti.

Marjo Matikka
Pitkäjärvi-toimikunnan puheenjohtaja
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Hyvä haukikesä Pitkäjärvellä

Gunnar Sjögrenin verkkoon tarttui Pitkäjärvellä 
lokakuussa 6,5 kg painava hauki. Kuvassa Jenni 
Laakkonen ja vaarinsa saalis. (Kuva Kirsi Laakkonen)

Lieneekö ennätys tänä kesänä? Heikki Karjalainen 
sai eräänä elokuun lopun iltana Pitkäjärvestä kolme 
haukea: 3,0 kg, 3,5 kg ja sokerina pohjalla suurin eli 
11,3 kg. Välineenä oli uistin. (Kuva Tuula Karjalai-
nen).

Jukova - Jupperin kou-
lun vanhempainyhdistys, 
järjesti jo perinteeksi 
muodostuneen Hallo-
ween-partyn 3.11. Jup-
perin koululla. Kuvassa 
yhdistyksen puheenjohtaja 
Pia Väkiparta-Lehtonen 
perheensä kanssa. (Kuva: 
Urpo Kotipalo)
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Johtokunnan esitys Jupperin 
Omakotiyhdistys ry:n 
toimintasuunnitelmaksi vuodelle 2007

 Yleistä 
Jupperin Omakotiyhdistys pyrkii toiminnallaan 
vaikuttamaan hyvän elinympäristön luomiseen 
alueen asukkaille.  Alueen viihtyisyys ja turvalli-
suus, riittävät palvelut ja asukkaiden yhteistoimin-
nan lisääminen ovat tavoitteina myös yhdistyksen 
52. toimintavuonna. Yhdistys välittää päätöksen-
tekijöille alueen asukkaiden näkemyksiä ja toivei-
ta alueen suunnittelusta ja kehittämisestä.

Yhdistyksen toimintaa kehitetään asukkaiden 
toiveita kuunnellen. Tuetaan uusien asukkaiden 
kotiutumista alueelle mm. järjestämällä yhteisiä 
tapahtumia. Tarjotaan liikunta- ja muita har-
rastusmahdollisuuksia asukkaille. Perinnetietoa 
kerätään, tallennetaan ja julkaistaan. Yhteistyötä 
muiden yhdistysten kanssa jatketaan.

Tiedotustoiminta
Yhdistyksen tiedotuskanavina toimivat jäsenlehti 
JOY, kotisivut osoitteessa www.jupperi.fi ja yhdis-
tyksen ilmoitustaulut. 

Lehti ilmestyy neljä kertaa vuodessa ja se jae-
taan Jupperin alueen asukkaille ja keskeisille yh-
teistyökumppaneille. Lehden painos on 850 kpl.  
Lehti täyttää 30  vuotta v. 2007. Lehden ulkoasua 
kehitetään.

Kotisivuilla tiedotetaan ajankohtaisista asiois-
ta ja jaetaan tietoa yhdistyksestä ja sen toiminnas-
ta. Tiedottamiseen käytetään myös yhdistyksen 
viittä ilmoitustaulua. 

Tammenterhossa pidetään esillä yleistä tiedo-
tusmateriaalia.

Ympäristöasiat
Seurataan alueen maankäyttöä, kaavoitusta ja 
suunnittelua. Otetaan kantaa ajankohtaisiin asioi-
hin, tarvittaessa yhdessä naapuriyhdistysten kans-
sa. Keskeisiä ympäristöasioita v. 2007 ovat mm. 

liikenne, tiestö ja ranta-alueen kehittäminen. 
Espoon kaupunki laati ranta-alueen kehit-

tämissuunnitelman vuonna 2006. Osallistu-
taan suunnitelman toteuttamiseen yhteistyössä 
kaupungin ja alueen muiden yhdistysten ja toi-
mijoiden kanssa. Vuonna 2007 parannetaan ve-
neidensäilytyspaikkoja suunnitelman mukaisesti. 
Neuvotellaan ja pyritään saamaan sopimus kau-
pungin kanssa venepaikkojen hallinnoinnista.

Ylläpidetään Jupperin uimarantaa. Kunnos-
tetaan rantaan johtavat portaat ja rakennetaan 
rantaan viettävää hiekkarinnettä siten, että sen 
valuminen rantaan estyy.  Hankitaan rannalle tar-
vittavat pelastusvälineet. Kesäkuukausiksi vuokra-
taan kesäkäymälä uimarannalle.

Vaikutetaan koirapuiston suunnitteluun ja 
rakentamiseen Jupperinmetsä-puistoon. Varau-
dutaan talkoisiin yhteistyössä  Espoon kaupungin 
ja alueen koiranomistajien kanssa.

Toimitaan yhteistyössä muiden asukasyhdis-
tysten ja alueneuvottelukunnan kanssa lentome-
lun vähentämiseksi Jupperin alueella.

Pyritään vaikuttamaan tie- ja polkuverkoston 
kehittämiseen ja parantamiseen kaavoituksen mu-
kaisesti.  Ongelmina on koettu mm. läpiajoliiken-
ne, suuret ajonopeudet, teiden ja polkujen huo-
no kunto. Pyritään saamaan rahoitus kaupungin 
vuoden 2008 talousarvioon suunnitteilla olevan 
Pitkäjärventien liikenneympyrän rakentamiseksi. 
Ollaan aktiivisia, jotta luvatut Riihiniityntien ja 
Laaksolahdentien liikenneturvallisuushankkeet 
toteutuisivat vuonna 2007. Seurataan ja otetaan 
kantaa Kehä II:n suunnitteluun.

Pitkäjärven tilan turvaamiseksi tehdään yh-
teistyötä Vanhakartanon kalastuskunnan,  Pitkä-
järvitoimikunnan ja Pro Espoonjoki ry:n kanssa. 

Järjestetään alueen siivoustalkoot ja kotitalo-
usromun keräys keväällä. Tiedotetaan YTV:n on-
gelmajäte- ja kierrätysjätekeräyksistä. 
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Alueen palvelut
Vaikutetaan alueen palveluiden säilymiseen ja ke-
hittymiseen. Seuraaviin kohteisiin kiinnitetään 
erityistä huomiota: 

* Laaksolahden kirjaston toiminnan jatkumi-
nen ja kehittäminen

* Joukkoliikenneyhteyksien säilyminen vä-
hintään nykyisellä tasolla

* Jätteiden kierrätyspisteiden lisääminen
* Postipalvelut
Perinteiden vaaliminen
Jatketaan alueen perinnetietojen keräämistä 

ja taltiointia. Myös alueen nykytilasta kerätään 
tietoa mm. valokuvin. 

Käynnistetään sähköisen kuva-arkiston suun-
nittelu www-sivuille. Arkistoon tullaan tallenta-
maan v. 2005 julkaistuun kirjaan kerättyä, kirjan 
ulkopuolelle jäänyttä materiaalia. 

Osallistutaan valtakunnallisille kotiseutupäi-
ville sekä kotiseututoiminnan muihin tilaisuuk-
siin. 

Virkistys- ja harrastustoiminta
Järjestetään eri-ikäisiä jupperilaisia kiinnostavia 
asukastapahtumia. Jatketaan yhteistyötä lähialu-
een asukas- ja muiden yhdistysten kanssa. 

Järjestetään mm. seuraavaa toimintaa:
* Laskiaistapahtuma helmikuussa
* Rantatalkoot, siivoustalkoot ja Tammenter-

hon pihatalkoot sekä pihatapahtuma keväällä.
* Retki Pietariin toukokuussa.
* Jupperin kamariorkesterin konsertti kesä-

kuussa
* Perheiden yhteinen syystapahtuma elo-syys-

kuussa

* Sieniretki syys-lokakuussa
* Römppäjäiset lokakuussa
* Lentopallovuoro ja jumppavuoro Jupperin 

koululla
* Puistojumppa ja petankinpeluuta kesällä.
* Perinnetoimikunta ja sukututkimuskerho 

Tammenterhossa
* Muita mahdollisia kerhoja, mikäli kiinnos-

tuneita vetäjiä löytyy.
* Retkiä ja kirpputori yhteistyössä muiden 

asukasyhdistysten ja Pitkäjärven VPK:n kanssa

Tammenterho
Tammenterho on yhdistyksen  toiminnan keskus-
paikka. Siellä järjestetään johtokunnan ja toimi-
kuntien kokoukset, ja kokoustilaa ovat käyttäneet 
myös muut alueella toimivat yhdistykset. 

Tammenterhoa ylläpidetään vuonna 2004 
tehdyn kuntotarkastuksen ja sen pohjalta laadi-
tun suunnitelman mukaisesti.  Piha-alueen kun-
nostamista ja leikkipaikan parantamista jatketaan 
talkootyönä. 

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

Yhdistyksen edustajat osallistuvat niiden kes-
kusjärjestöjen toimintaan, joihin yhdistys kuuluu 
sekä Leppävaaran alueneuvottelukunnan työhön. 

Yhdistyksen taloutta hoidetaan erillisen ta-
lousarvion mukaan. Kaupungilta haetaan yhdis-
tysten käyttöön tarkoitettuja avustusmäärärahoja 
toiminnan tukemiseen.

  Äänioikeus Jupperin Omakotiyhdistyksen kokouksessa

Äänioikeus on määritelty yhdistyksen säännöissä seuraavasti:
* Jokaisella yhdistyksen varsinaisella jäsenellä on yhdistyksen kokouksessa yksi ääni. 
* Henkilö- ja perhejäsenellä ei ole äänioikeutta.
* Varsinaisen jäsenen antamalla valtakirjalla voi äänestää vain hänen perheeseensä kuuluva, vähin-
tään 18-vuotias yhdistyksen perhejäsen. 
* Yhtä kiinteistöä kohti voi äänestää yhdessä kokouksessa korkeintaan kolmella äänellä.
Yhdistyksen säännöt ovat nähtävissä kotisivuillamme www.jupperi.fi > yhdistys > yhdistyksen 
säännöt.
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Jupperin Omakotiyhdistys ry:n sääntömääräinen syyskokous pidetään torstaina 
23.11.2006 klo 19 Laaksolahtitalossa (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 vuoden 2007 toimintasuunnitelmaksi.
5. Käsitellään johtokunnan esitys vuoden 2007 talousarvioksi, määrätään yhdistyksen sääntöjen 4.ssä 
§ mainittujen liittymis- ja jäsenmaksujen suuruus ja päätetään johtokunnan jäsenille ja tilintarkastajil-
le maksettavasta palkkiosta ja korvauksista.
6. Valitaan johtokunnan puheenjohtaja vuodeksi 2007
7. Valitaan uudet johtokunnan jäsenet erovuoroisten tilalle ja täytetään muut mahdolliset vapaat joh-
tokuntapaikat niiden jäljellä oleviksi toimikausiksi
8. Valitaan yksi - kaksi tilintarkastajaa ja heille yksi - kaksi varatilintarkastajaa
9. Muut asiat

Syyskokous 
Laaksolahtitalossa 
23.11.2006

Ennen varsinaisia kokousasioita klo 18.30  
kuullaan ja keskustellaan aiheesta ”Va-
rainhoidon vaihtoehdot yksityissijoittajan 
näkökulmasta”.  
Aiheesta alustaa Pekka Mäntykallio/ OP 
Private Helsinki .

Tilaisuudessa on kahvitarjoilu.

Tervetuloa!

Jupperin Omakotiyhdistys ry:n johtokunta

Melkein omakotiyhdistyksen logo. Piirros Severi 
Lehtonen/Jupperin koulun esiB-luokka



-27-

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

ma 29.1. Jumppa
ti 30.1.  Lentopallo
ke 31.1. Sukututkimuskerho

Helmikuu
ma 5.2.  Jumppa
ti 6.2.  Lentopallo
ke 7.2.  Perinnetoimikunta
ma 12.2. Jumppa
ti 13.2.  Johtokunnan kokous
ti 13.2.  Lentopallo
ke 14.2. Sukututkimuskerho
ke 21.2. Perinnetoimikunta

Marraskuu
ma 13.11. Jumppa
ti 14.11. Johtokunnan kokous 
ti 14.11. Lentopallo
ke 15.11. Sukututkimuskerho
ma 20.11. Jumppa
ti 21.11. Lentopallo
ke 22.11. Perinnetoimikunta
to 23.11. Syyskokous, sivu 26
ma 27.11. Jumppa
ti 28.11. Lentopallo
ke 29.11. Sukututkimuskerho

Joulukuu
la 2.12.  Hämeenlinnan retki, sivu 7
ma 4.12. Jumppa
ti 5.12.  Lentopallo
ma 11.12. Jumppa
ti 12.12. Johtokunnan kokous
ti 12.12. Lentopallo
ke 13.12. Sukututkimuskerho

Tammikuu
ma 8.1.  Jumppa
ti 9.1.  Johtokunnan kokous
ti 9.1.  Lentopallo
ke 10.1. Perinnetoimikunta
ma 15.1. Jumppa
ti 16.1.  Lentopallo
ke 17.1. Sukututkimuskerho
ma 22.1. Jumppa
ti 23.1.  Lentopallo
ke 24.1. Perinnetoimikunta

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 kes-
kiviikkoina kello 18.  Kevätkausi alkaa 10.1. 
(parilliset viikot).

Tiedustelut Saini Lanu, puh. 040-5249084

Sukututkimuskerho parillisten viikkojen keski-
viikkona kello 19. Kevätkausi alkaa 17.1. (pa-
rittomat viikot).

Tarkemmin Pirjo Mattila, puh. 855 5004


