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Jupperin Omakotiyhdistyksen

Puheenjohtajalta

Kirjoitin edellisessä pääkirjoituksessa postipalveluiden saatavuudesta ja palveluiden 
käyttäjien kuulemisesta. Ilokseni voin todeta, että kansalaisvaikuttamisellakin saadaan 
muutoksia aikaan. Sekä omakotiyhdistyksen esityksen että Itellan asiakaskyselyn lopputu-
loksena oli, että jupperilaiset ja lähderantalaiset ovat voineet syyskuun 29. päivästä lähtien 
noutaa ja lähettää postipakettinsa Kauppakeskus Sellon postitoimipaikasta. Muistuttaisin 
kuitenkin, että omakotiyhdistyksen esityksen mukaisesti Kauppakeskus Sellokin on vain 
väliaikaisratkaisu siksi ajaksi, kunnes Itella löytää uuden yhteistyökumppanin postipalve-
lupaikaksi joko Viherlaaksosta tai Lähderannasta.

 Uuden asiamiespostin eli Itellan postiyrittäjän löytäminen voi kuitenkin osoittautua 
vaikeaksi. Tästä aiheesta uutisoi Helsingin Sanomat 17.10.2008. Itella on vähentänyt va-
jaan kymmenen vuoden aikana yli 300 postitoimipaikkaa ja viime vuosina pääkaupun-
kiseudulla on suljettu joka kymmenes postitoimipaikka. Postitoimipaikkoja korvaavien 
postiyrittäjien löytäminen on ollut hankalaa, koska Itellan tarjoamat palkkiot eivät vastaa 
työstä aiheutuvia kustannuksia. 

Kansalaisvaikuttamisen kohteeksi lentomelu
Jupperilaisia, laaksolahtelaisia, lippajärveläisiä ja veiniläisiä on jo pitkään huolestut-

tanut ilmaliikenteen määrän kasvu ja sen seurauksena lisääntynyt lentomelu. JOY:n ai-
kaisemmissa numeroissa, kuten myös tässäkin lehdessä, on kerrottu niin lentomelumitta-
uksien tuloksista kuin asukasyhdistysten yhteisistä kannanotoista Ilmailulaitos Finavian 
Helsinki-Vantaan lentokenttää koskevaan ympäristölupahakemukseen. Huolimatta siitä, 
että Helsinki-Vantaan lentokenttä palvelee koko Suomea ja kentällä on suuri kansallinen 
merkitys, toivoisi, ettei näillä perusteilla jätettäisi huomioimatta lentokentän toiminasta 
aiheutuvat melu-, jäänestoaine- ynnä muut haitat paikallisille asukkaille.

Tämä lehti julkaistaan isänpäivänä, jolloin kunnallisvaalitulokset ovat jo tiedossa. Mie-
lenkiintoista oli huomata, että Ylen vaalikoneen Vantaata koskevissa kysymyksissä voitiin 
ottaa kantaa lentomeluun mutta ei Espoota koskevissa kysymyksissä. Vaalikoneen kysy-
mysten laatija oli selvästikin mieltänyt lentomelun vain vantaalaisten ongelmaksi.

Toinen mielenkiintoinen asia oli, ettei ilmeisesti yksikään espoolainen kunnallisvaali-
ehdokas halunnut profiloitua lentomeluasiassa. Tällä teemalla ehdokkaan äänisaalis oli-
si voinut kasvaa, sillä esimerkiksi laaksolahtelainen Keijo Leppänen lupasi Länsiväylän 
yleisönosastolla kunnallisvaaliäänensä sille ehdokkaalle, joka painokkaimmin ryhtyisi toi-
mimaan kotirauhan palauttamisen puolesta. Ja Leppänen ei varmastikaan ollut ainoa näin 
ajatteleva.

Haluan onnitella ensisijaisesti kaikkia valituksi tulleita laaksolahtelaisia kunnallisvaali-
ehdokkaita. Toivon teidän kuulevan ja kuuntelevan valitsijoidenne huolia ja toiveita sekä 
toimivan esimerkiksi edellä mainituissa asioissa.
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Kauan toivottu Rantatien rakentaminen 
saa nyt toivottavasti vauhtia. Se on tar-
peen, jos kulku Pitkäjärvenrantaa myöten 
Tammipääntien risteyksestä lähtien rajoi-
tetaan asemakaavan mukaisesti vain jalan-
kululle ja polkupyöräilylle.

Uusia autopaikkoja tulee Rantatielle peliken-
tän viereen. Lähiseudun asukkaat ovat ihmetelleet 
myös Rantakulmaan tulevia autopaikkoja. Ran-
takulma on asemakaavassa itse asiassa LP- eli 
pysäköintialue. Muut kuin omalla tontilla olevat 
autopaikat ovat kuitenkin tarpeen seudulla, sillä 
niitä esimerkiksi perhejuhlien vietossa tarvitaan, 
ja tämän seudun ainoat ovat Jupperinaukiolla ole-
vat neljä paikkaa.

Kuten kaikki ovat huomanneet alueen tonttien 
täydennysrakentamista seuratessaan, harvalla on 
pihallaan enemmän kuin vaaditut kaksi paikkaa ja 
vähäisempikin autolla saapuva vierasmäärä tuot-
taa ongelmia.

Tähän saakka on voitu myös pysäköidä kadun 
varteen ainakin lumettomana aikana. Tilanne voi 
kuitenkin muuttua, jos pysäköinnin koetaan hait-

taavan joko liikennettä tai katujen kunnossapitoa. 
Tähän saakka on vältytty aluepysäköintikiellolta. 
Jokaisen autoilijan kannattaisikin käyttää harkin-
taa kadunvarteen pysäköidessään, jotta parkki-
pirkkoja ei tarvitsisi työllistää täällä meidän kul-
millamme.

Lähderannan asemakaavaan muutoksia
Asemakaavan muutoksessa on ajatuksena uu-

den myymälän rakentaminen purettavien huolto-
aseman ja lämpökeskuksen paikalle, sen jälkeen 
nykyisen ostoskeskuksen purkaminen ja sen pai-
kalle rakennettava “senioritalo”.

Paikoitus on tarkoitus ratkaista kahdessa tasos-
sa. Nykyisen ostarin kellarissa olevan kaupungin 
pitämän kuntosalin kohtalo on huolestuttanut mo-
nia lähiseudun asukkaita, ja nyt toivotaan kaavan 
mahdollistavat tämän palvelun jatkuvan pysä-
köintiin liittyvässä kellarissa. Suur-Leppävaaran 
alueneuvottelukunta on lausunnossaan painotta-
nut asian tärkeyttä. Toivoa sopii, että liikuntatoi-
mi huolehtii tarvittavan rahasumman budjettiinsa. 
Tässä asiassa jatkuva asukasaktiivisuus on var-
maan paikallaan, jotta tämä palvelu säilyisi lähei-
syydessä.

Silve Sahlan

Rantatie-Rantakulma, 
kadut toteutumassa

“Minun kotini Espoossa”
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Pitkäjärvenranta

Pallo-
kenttä

Leikki-
välineet

Tammipään-
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Jupperin alueen omisti 1930-luvulla Ak-
tiebolag Jupper Gård -niminen yhtiö, joka 
ryhtyi vuonna 1936 myymään alueelta ra-
kennuspalstoja. Yhtiön palstoitussuunnitel-
massa oli tehty aluevaraukset myös tieverk-
koa ja muitakin yhteisiä tarpeita varten. 

Palstoille nousi aluksi huvila-asutusta ja pals-
toista muodostetut tilat saivat osuuden muun mu-
assa Pitkäjärven rantaan perustettuun yhteiseen 
alueeseen.

Sotien jälkeen huvilamökkien rinnalle alkoi 
nousta omakotiasutusta, joka 1960-luvun loppu-
puolella oli tihentynyt rakennuslaissa tarkoitetuk-
si taaja-asutukseksi, jollaista varten kunnan tuli 
laatia asemakaava. Voimaan tuli rakennuskielto, 
jonka aikana uudisrakentaminen sallittiin vain mi-
nisteriön myöntämällä poikkeusluvalla. Jupperin 
ranta-aluetta koskeva asemakaava ja tonttijako tu-
livat voimaan 1980-luvun lopulla.

Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan asemakaa-
van tarkoituksena on osoittaa alueet eri tarkoituk-
sia varten ja ohjata muuta maankäyttöä paikallisten 
olosuhteiden, kaupunki- ja maisemakuvan, hyvän 
rakentamistavan, olemassa olevan rakennuskan-
nan käytön edistämisen ja kaavan muun ohjausta-
voitteen edellyttämällä tavalla. Näin asemakaava 
edistää yleistä etua turvaamalla alueelle muun mu-
assa kunnallisteknisen huollon ja muut kunnalli-
set palvelut. Sen vuoksi kaupunki saa omakseen 
asemakaavan mukaiset katualueet ja saa halutes-
saan lunastaa käypään hintaan myös virkistys- ja 
puistoalueet. Nämä alueet palvelevat kuntalaisten 
yhteistä tarvetta ja niiden ylläpito kuuluu kunnan 
tehtäviin. Tonttien osalta kaavan toteutus kuuluu 
tonttien omistajille.

Asemakaavassa Jupperin uimarannan alue on 
merkitty lähivirkistysalueeksi, mikä merkitsee 
alueen nykyisen käyttötavan jatkumista. Pitkäjär-
venranta-nimisen kadun takana oleva osa yhteis-
alueesta kuuluu asemakaavatonttiin 60171-1. Lain 
mukaan asemakaavaan piirretyt tontit on tarkoitet-
tu muodostettavaksi kiinteistöiksi ja rakennetta-
viksi kaavan sallimalla tavalla, mihin päämäärään 
laki ohjaa tietyin keinoin. Ensiksikin tontilla, jota 

ei ole muodostettu kiinteistöksi ja merkitty kiin-
teistörekisteriin, vallitsee rakennuskielto. Toiseksi 
tontti voidaan muodostaa kiinteistöksi vain, jos 
sen koko alue kuuluu samalle omistajataholle. Jos 
tontti muodostuu eri omistajille kuuluvista alu-
eista, eikä osia saada yksiin käsiin vapaaehtoisin 
kaupoin, arvokkaimman tontinosan omistaja saa 
lunastaa käyvästä hinnasta pienemmät osat itsel-
leen, jotta tontin muodostaminen ja kaavan toteu-
tuminen tulisi mahdolliseksi.

Yhteisalueen kohtalo ja sen osia koskevat lu-
nastamisen edellytykset ovat tulleet ratkaistuiksi 
jo asemakaavan ja tonttijaon vahvistamisen myö-
tä. Kun Jupperin rannan yhteisaluetta on asema-
kaavassa käsitelty samojen periaatteiden mukaan 
kuin koko Pitkäjärvenranta-nimisen kadun var-
sialuetta, eikä tonttiin liitettävää pientä aluetta ole 
uimarannan yhteydessä ylläpidetty, kaavan muu-
tosvaatimuksilla lunastuksen välttämiseksi tuskin 
olisi menestymisen mahdollisuuksia. Se seikka, 
että kunta lunastaa uimarannan alueen, ei estä 
omakotiyhdistystä ja kuntaa sopimasta alueen ny-
kyisen käytön jatkumisesta.

Kyösti Holma
Kyösti Holma on jupperilainen oikeustieteen 

tohtori ja maanmittausinsinööri

Yhteisalueiden lunastukset 
kuuluvat asemakaavan 
toimeenpanoon

“Minun kotini Espoossa”
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Tällaisen vajan omistavat Erkki ja Marian-
ne Paukkunen, joiden omakotitalon osoite 
on Peltotie 9. Heidän tontistaan on aika-
naan erotettu vapaa-ajan käyttöön tarkoi-
tettu erillinen tontti Pitkäjärven rannalta 
(nykyään asemakaavassa lähivirkistysalu-
etta), jossa puheena oleva ulkovaja ja kel-
tainen mökki sijaitsevat. 

Perinnetiedot tulivat esiin sattumalta, kun toi-
mittaja tapasi Erkin päiväkävelyllä viime kevää-
nä Jupperin uimarannan tuntumassa. Keskustelun 
käännyttyä aktuelliin jäiden lähdön ajankohtaan 
yleistasoinen pohdinta jäi lyhyeksi Erkin todettua: 
”Miul on tarkat tiijot asiasta vuodesta 1973 alkaen 
merkittynä rantamökin ulkovajan oveen”.

Nyt oven tiedot on tutkittu ja paljonhan sieltä 
löytyikin merkittäviä päivämääriä jäiden lähdöstä, 
veden korkeuksista ja kalastuksesta ynnä muus-
ta. Aikaisin ajankohta, jolloin jäät ovat lähteneet 
Pitkäjärvestä, on 30. maaliskuuta. Tämä tapahtui 
vuonna 198�, jolloin koko talvi oli tavanomaista 
leudompi. Myöhäisin ajankohtatieto jäiden läh-
döstä Erkki Paukkusen tilastoissa on vuodelta 
1990, jolloin jäät lähtivät kahdeksas toukokuuta.

Pysyvän jään täytyy tietysti ensin tulla, ennen 
kuin voi ryhtyä veikkailemaan sen lähtöä. Lehden 
ilmestyttyä syksy on jo niin pitkällä, että ranta-
lenkkeilijöiden keskuudessa aihe järven jäätymi-
sestä on taas yksi yleisimmistä keskusteluaiheista. 
Pitkäjärvi jäätyi viime talvena 2�. tammikuuta eli 
ennätyksellisen myöhään. Vain Luoja tietää näh-
däänkö tänä vuonna kotijärvemme kaksi jäätymis-
tä vai palataanko tässä asiassa vaihteeksi normaa-
liin järjestykseen, jolloin järvi jäätyisi joulukuun 
puolenvälin tienoilla.

Erkki Paukkunen on omien sanojensa mukaan 
ehkä Pitkäjärven ahkerin kalastaja. Ainakin yksi 
verkko on ollut vedessä vuosikymmeniä lähes 
jokaisena sään sallimana päivänä. Seuraavassa 
muutamia Erkin henkilökohtaisia ennätyksiä ul-
kovajan ovesta myös kalastuspuolelta:

Suurin hauki 7,� kg ja suurin kuha 4,1 kg sekä 
yhdellä verkolla 171 kuhaa painoltaan 0,�- 1,0 kg 
kesän 1979 aikana.

Kuluneena kesänä saalista on tullut selvästi 
keskimääräistä enemmän, varsinkin isokokoista 
ahventa ja kuhaa. Erikoiskalojakin mahtuu tämän 

kesän saaliiden joukkoon, kuten karppeja sekä 
yksi 0,8 kg:n järvisiika.

Kuten jutun alkupuolella oleva siteeraus osoitti 
Erkki Paukkunen on alun perin Karjalan poikia, 
syntyään Käkisalmesta ja kotoisin Käkisalmen 
maalaiskunnan Hirvisaaresta. Jupperilaisille hän 
on tullut tutuksi tälläkin alueella urakoineena 
putkialan yrittäjänä ja Karjalaan suuntautuneiden 
kotiseutumatkojen vetäjänä. Hänen vaimonsa Ma-
rianne toimi 1980-luvulla useita vuosia omako-
tiyhdistyksemme tilitarkastajana.

Lauri Määttänen

Perinnetietoa ulkovajan ovessa  

Isäntä ja hänen perinnetieto-ovensa

Erkki Paukkunen mökkinsä rappusilla tasolla, johon 
järven vesi on pahimmillaan noussut
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Energiavaihtoehtona 
maalämpö

Maalämpö on itse asiassa aurinkoenergi-
aa, joka on varastoitunut maahan, kallioon 
tai veteen. Se saadaan talteen keräysput-
kistoja pitkin, joista keskusyksikön läm-
pöpumpun avulla energia hyödynnetään 
lämmitysjärjestelmässä eli kyseessä on 
eräänlainen jääkaapin käänteisversio. 

Keräysputkisto voidaan upottaa maasto-olo-
suhteiden mukaan porakaivoon, maahan tai ve-
sistöön, joista kaksi ensiksi mainittua tapaa ovat 
yleisemmin käytettyjä. Omakotitalossa vaakaput-
kiston tarve on keskimäärin �00 m ja vaihtoehtoi-
sesti pystyputkiston tarve 1�0 m. Keräysputkiston 
asennus on nykytekniikalla nopeaa, jos se tehdään 
esimerkiksi niin sanotulla porakaivomenetelmäl-
lä. Poraus 1�0 metrin syvyyteen sujuu jopa yhdes-
sä päivässä, minkä jälkeen putkiston voi asentaa 
välittömästi paikoilleen.

Maalämpöjärjestelmä on yleisimmin käytössä 
hieman keskivertoa suuremmissa omakotitalois-
sa johtuen lähinnä alkuinvestoinnin suuruudesta. 
Maalämmön käyttö on 2000-luvulla voimakkaasti 
lisääntynyt johtuen tietysti energian hinnan nou-
susta, mutta osaltaan myös lämmitysjärjestelmään 
liittyvän pumpputekniikan voimakkaasta kehitty-
misestä. Nykyisin jo puolet uusien omakotitalojen 
rakentajista valitsee maalämmön. He perustelevat 
valintaansa lähinnä maalämpöjärjestelmän ympä-
ristöystävällisyydellä, helppohoitoisuudella sekä 
edullisilla käyttökustannuksilla.

Maalämpöpumppujen hyötysuhde on useim-
miten noin 1:3 – 1:3,�. Toisin sanoen yhdellä 
kilowattitunnilla ostosähköä maalämmitys antaa 
kolmesta kolmeen ja puoleen kilowattituntia läm-
mitysenergiaa.

Jupperilaisia käyttökokemuksia
Markku Rantalaisella on omakohtaisia koke-

muksia maalämmöstä talossaan yhdeksän vuo-
den ajalta. Markku on lisäksi niin sanotusti alan 
miehiä, sillä hänen johtamansa yritys myy mm. 
vesikiertoisia lattialämmityksiä, jotka soveltuvat 
erinomaisesti käytettäväksi maalämpöjärjestelmi-
en yhteydessä. 

Näin Markku vastasi esitettyihin kysymyksiin:
Mikä on perustamisinvestoinnin ero verrattu-

na suoraan sähkölämmitykseen keskimääräisessä 
omakotitalossa ja kuinka kauan sen kuolettaminen 
kestää?

Investointikustannukset ovat 1,�-2 – kertaiset. 
Investointi maksaa itsensä takaisin �-8 vuodessa.

Mikä on maalämmön valinnassa olennaisinta?
Uskoisin sen olevan lämpöpumpun oikean mi-

toituksen, jonka ei tulisi olla yli 80 % maksimite-
hon tarpeesta. Ylimääräinen tehontarve hoidetaan 
lämpöpumpussa olevalla sähkövastuksella. Myös 
talon rakenteiden ja varsinkin ikkunoiden eris-
tyskyvyn olisi oltava ensiluokkainen, jotta edellä 
mainittu maalämmön ja vesikiertoisen lattialäm-
mityksen yhdistelmä toimisi miellyttävästi.

Voidaanko maalämmitys vaihtaa myös vanhaan 
taloon?

Kaikki on tietenkin mahdollista. Tämä tietenkin 
edellyttää, että vanhaan taloon voisi asentaa ve-
sikiertoisen lattialämmityksen ja talon eristykset 
olisi samalla parannettava.

Aiheuttaako esimerkiksi pumppujen käynnisty-
minen äänihaittoja ja entä huoltotoimenpiteet?

Äänihaitat ovat samat kuin jääkaapin käynnis-
tyminen eli olemattomat ja huoltotoimenpiteet 
ovat näiden yhdeksän vuoden aikana rajoittuneet 
järjestelmän toimivuuden tarkkailuun.

Mikä on maalämmön tulevaisuus?
Maalämmöllä on käsittääkseni jo tänään vankka 

ja tunnustettu jalansija Suomessa, joskin olemme 
merkittävästi jäljessä Ruotsista. Maalämpöjärjes-
telmän käyttö myös rakennusten viilentämiseen 
on yleistynyt aivan viime vuosina paljon.

Lauri Määttänen

Markku Rantalainen maalämpöpump-
punsa vieressä.
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Kaisa Anttila ja Jussi Lehtinen viettivät 
ansaittua juhlapäivää heinäkuun lopulla. 
Tuolloin laskettiin vesille 14 vuotta kestä-
neen veneenrakennusprojektin lopputulos, 
purjevene s/y Merikeppi. Projekti kesti pit-
kään, koska vene rakennettiin vain omin 
avuin ja joinakin talvina venettä ei ehdit-
ty rakentaa lainkaan. Kuivatelakka sijaitsi 
Pitkäjärventie 54:ssa ja tyhjä veneenkulje-
tustraileri näkyykin linja-auton 15 pääte-
pysäkiltä.

Jussi ja Kaisa olivat vannoutuneita moottori-
veneilijöitä. Ajatus purjeveneilyyn siirtymisestä 
syntyi kun heille tarjoutui mahdollisuus ostaa pur-
jeveneen runko vuonna 1994. Rakentaminen alkoi 
todellakin pelkästä ulkokuoresta, joka on ristiin la-
minoitua mäntyä ja päällystetty lasikuitumatolla. 
Mastona on iso kuusitukki, joka yltää 11 metrin 
korkeuteen. Köli painaa 2 800 kiloa, vene on 39 
jalkaa pitkä eli melkein 13 metriä, ja sen leveys 
on 3,3 metriä. Vene on takiloitu siten, että siinä 
on kaksi keulapurjetta, joiden purjepinta-ala on 
yhteensä 36 m2 ja yksi isopurje kooltaan 37 m2. 
Takilointinsa perusteella veneen tyyppi on kahve-
litakiloitu kutteri.

Sekä Kaisa että Jussi ovat käyttäneet tuhansia 
työtunteja Merikepin rakentamiseen. Kaisa osallis-
tui vuonna 1996 kaksi ja puoli kuukautta kestäneel-
le purjeentekokurssille Houtskarissa. Kurssityönä 
valmistui isopurje ja sille purjesäkki. Vuonna 2007 
keulapurjeet leikattiin muotoonsa Laaksolahden 
monitoimitalolla ja Kaisa ompeli purjeet valmiiksi 
kotona. Kaisan ompelukoneesta ovat myös veneen 
sisustuksen verhoilu. Hän on muutenkin näppärä 
sormistaan, joten hän osaa perinteiset merimies-
taidon näytteet, kuten köysityöt.

Merikeppi on Jussin toinen omatekoinen vene. 
Ensimmäinen vene oli 10 m pitkä moottorivene, 
jonka vesillelasku oli vuonna 1984. Moottorive-
neen oli suunnitellut Jussin hyvä ystävä laivanra-
kennusinsinööri Hakon ”Hakki” Winberg.  Hakki 
piirsi Jussille myös Merikepin kölin ja peräsimen 
sekä antoi hyviä neuvoja rakentamisen eri vaiheis-
sa. Merikepin rungon piirustukset (Pine 39) ovat 
jonkun toisen suunnittelijan pohdintojen tulosta.

Kokonsa puolesta Merikeppi on hyvin varustel-

tu uiva kesämökki. Veneeseen mahtuu 10 purjehti-
jaa ja makuupaikkoja on kuudelle. Aurinkopaneeli 
tuottaa tarvittavan sähkön navigaattorille ja VHF 
– puhelimelle. Elintarvikkeet ja oluet, jotka tietys-
ti nautitaan vasta ankkuroinnin jälkeen, pysyvät 
kylminä jääkaapissa, ja kokilla on käytössään uu-
nillinen kaasuhella. Yleinen totuus on, että purje-
veneessä on kylmää ja kosteaa mutta Merikepin 
keskuslämmitys jatkaa purjehtimiskautta pitkälle 
syksyyn.

Kaisa ja Jussi ovat suorittaneet sekä saaristolai-
vurikurssin että Kaisa myös rannikkolaivurikurs-
sin. Merikepille ei ole suunniteltu maailmanym-
päripurjehdusta vaan tarkoituksena on tutustua 
lähinnä Suomenlahden ja Turun saaristoon. Mat-
kanopeus on noin kuusi solmua ja tuulen tyynnyt-
tyä matka voi jatkua 40 hevosvoiman perämootto-
rin työntämänä.

Toivotammekin Kaisan ja Jussin purjehdusret-
kille suotuisia tuulia ja karittomia reittejä.

Juha-Pekka Ripatti

Kuivatelakka Jupperissa
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Merikeppi siirtyy merelle.
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JOY:n elokuinen veneretki 
Sipoon Kaunissaareen

Laiva odotti meitä Kaivopuistossa ravintola 
Caruselin edustalla. Meitä oli 31 lähtijää ja kello 
17.1� alus m/s Merisaraste irtosi laiturista. Pian 
lähdön jälkeen Asko Forsberg jakoi meille eväitä 
mukaan. Nälkäisimmät söivät ne heti, osa säästi 
perille Kaunissaareen. Eväspaketti sisälsi herkul-
lisen patongin ja juomat sekä vielä jokaiselle gril-
limakkarat.

Lähtöhetkellä Helsingissä oli tihkusade, taivas 
aika pilvinen ja synkkä, mutta eipä huolta – me-
rellä paistoi aurinko ja sää oli mitä parhain. Osa 
matkalaisista olikin koko matkan ajan kannella 
ihailemassa maisemia ja nauttimassa tästä kau-
niista säästä.

Matka alkoi kohti Sipoota ja Kaunissaarta. 
Ohitimme Helsingin lähisaaret, Uunisaaren, Suo-
menlinnan, Santahaminan ja vene ajoi Vuosaarta 
sivuten Villingin ja Mustan Hevosen ohi kohti 
Kaunissaarta. Laivamatka sujui rattoisasti seurus-
tellen ja maisemia ihaillen, mutta opastusta olisi 
kaivattu. Olisi ollut mukavaa, jos joku olisi aina 
selostanut, minkä saaren ohi nyt ajamme tai missä 

milloinkin laiva sijaitsi.
Saavuimme noin klo 19 Kaunissaareen, jossa 

janoisimmat suunnistivat heti rannalla sijaitse-
vaan ravintolaan, osa ryhtyi sytyttämään grilliä 
ja paistamaan makkaroita. Reippaimmat kävelijät 
lähtivät kiireesti kiertämään saarta. Siellä oli hyvä 
neljän kilometrin pituinen ulkoilupolku.

Kaunissaari on kaksi kilometriä pitkä ja 800 
metriä leveä ja sijaitsee noin 22 kilometriä Hel-
singistä itään Sipoon saaristossa. Saaressa on kal-
lioisia ja kivikkoisia rantoja sekä upeita hietikoita. 
Joillekin meistä Kaunissaari oli jo entuudestaan 
tuttu. Jotkut olivat joskus – kauan sitten nuoruu-
dessaan – käyneet siellä telttailemassa. Näin mo-
net helsinkiläiset tekivät jo pari kolmekymmentä 
vuotta sitten. Saari on Helsingin kaupungin omis-
tama ja kaikki voivat mennä sinne ulkoilemaan ja 
retkeilemään. Kaunissaaren ulkoilupuisto on pe-
rustettu vuonna 19�9. Saunaa ja mökkiäkin (Roo-
pen mökki) voi vuokrata. Omalla veneellä sinne 
myös pääsee. Venesatamassa on 60 venepaikkaa. 

Lea Ala-Peijari

Ultima tours, 
jupperilainen yritys
Lähtisinkö vaellusretkelle? Mitä sellaisella 
retkellä tehdään, millaisia varusteita tarvi-
taan, missä voi vaeltaa, mistä lähteä liik-
keelle.

Tällaisia kysymyksiä heräsi mielessäni, kun 
sain käteeni Ultima tours- yrityksen esitteen. Esit-
teestä selvisi, että Maria Tarvas, tuttava Jupperista, 
on yrityksen vetäjä ja vastuuhenkilö. Eipä muuta 
kuin kyselemään.

Maria on kouluttautunut eräoppaaksi, perusta-
nut oman yrityksen ja aloittanut opastoiminnan 
kuluvana vuonna.

Sana eräopas tuo mieleen laajat koskemattomat 
erämaa- alueet, mutta retkeillä voi lähempänäkin.

Täällä Jupperissakin voi lähteä melkein omalta 
ovelta esimerkiksi Kaipion tai Linnaisten metsään. 
Sinnekin tottumaton pystyy eksymään.

Maria Tarvas kertoi alkuun päästävän hyvin 
vähällä ja kokemuksen lisääntymisen myötä voi 
avartaa piiriään. Heräsikin ajatus alkeisopetukses-
ta oman kylän alueella. Eihän se, että hankitaan

hienot varusteet tee kenestäkään vielä kunnon 
retkeilijää

On paljon pieniä tärkeitä seikkoja, joita erätai-
toihin kuuluu ja kun ne osaa niin retkeily alkaa 
näyttää hyvät puolensa, eikä silloin hirvikärpänen 
saa kulkijaa pakokauhun valtaan.

Lisätietoja: www.ultimatours.fi
Eila Räisänen



-11-

Y
le

m
m

ät
 3

 k
uv

aa
: J

uh
a 

Ve
ps

äl
äi

ne
n

A
le

m
m

at
 k

uv
at

: N
iin

a 
M

ön
kk

ön
en

Kaunissaareen...



-12-

Jupperin koulun rehtori Jouni Holopainen 
on kaikille jupperilaisille lapsiperheille 
tuttu, ei pelkästään virkansa puolesta vaan 
myös taitavana huilistina. Vapaa-aika ku-
luukin sekä musiikin että koneiden kunnos-
tuksen parissa.  Holopaisten perhe on asu-
nut Jupperissa vuodesta 1995. 

Keskiviikkona 17. syyskuuta Laaksolahtitalon 
juhlasali täyttyi Jounin ystävistä, työtovereista ja 
sukulaisista. Kutsutut pääsivät nauttimaan läm-
minhenkisestä musiikillisesta illanvietosta, jolla 
juhlistettiin Jounin �0-vuotissyntymäpäiviä. Päi-
vänsankari oli valinnut illan ohjelman siten, että 
esitettävät kappaleet ilmensivät musiikin kauneut-
ta. Barokkiyhtyeen jäsenet olivat hänen opiske-
luaikaisia ystäviään ja orkesterin nuorta polvea 
edusti Jupperin koulun kasvatti fagotisti Joni Är-
mänen. Illan vokalisti, oopperalaulaja Esa Ruut-
tunen, on ollut aikoinaan Jounin rippikoulupappi. 
Kenellekään ei jäänyt epäselväksi, että musiikil-
la on erittäin tärkeä merkitys Jounin suvussa ja 
omassa perheessä. 

Musikaalisuus ja rehtorina toimiminen 
verenperintönä

Jounin isä, Veikko, oli valmistunut Sibelius-
Akatemiasta kanttoriksi ja musiikinopettajaksi, 
ja hän toimikin aluksi kanttorina Malmin seura-
kunnassa. Myöhemmin hän siirtyi musiikinopet-
tajaksi Aleksis Kiven kouluun Helsinkiin, jossa 
teki elämäntyönsä. Jounin kolmesta vanhemmasta 
veljestä Jorma ja Jouko soittivat selloa, Jukka viu-
lua ja nuorempi veli Juha Matti trumpettia. Jounin 
omat soittimet ovat piano ja pääsoittimena huilu. 
Myös perheen Eeva-äiti, rehtori hänkin, oli etevä 
pianisti. Äidin suvun puolelta Jouni on rehtori jo 
neljännessä polvessa, sillä myös hänen vaarinsa ja 
vaarin isäkin olivat rehtoreita.

Molempien vanhempien musikaalisuudesta 
huolimatta pojat saivat musiikkikoulutuksensa 
muualla. Jouni aloitti huiluopinnot seitsenvuo-
tiaana Helsingin Konservatoriossa ja Oulunky-
län yhteiskoulun kasvattina hän pääsi soittamaan 
useita vuosia koulun monipuolisen musiikinopet-
tajan, Klaus Järvisen, johtamissa orkestereissa, 
niin klassista kuin kevyempääkin musiikkia. Lu-

kioaikanaan Jouni soitti huilua Oulunkylän Pop 
& Jazz opistossa (nykyään Helsingin Pop & Jazz 
Konservatorio).

Jounin lapsetkin 19-vuotias Jenna, 17-vuotias 
Jesse ja 12-vuotias Jimi ovat jossakin vaiheessa 
soittaneet eri instrumentteja, mutta ilmeisesti Sai-
ja-äidin, joka on Tapiolan Sepon koulun rehtori, 
liikuntaharrastus on vaikuttanut lapsiin enemmän 
kuin musikaaliset perintötekijät. Jenna harrastaa 
muodostelmaluistelua ja pojat jalkapalloa. Erittäin 
vahva perinne suvussa tuntuu kuitenkin olevan J-
kirjaimella alkavat etunimet, joten tässä mielessä 
Jupperi sopii erinomaisesti asuinpaikaksi.

Musiikkia arjen vastapainona
Opettajaopinnot Helsingissä olivat myös musii-

killisesti antoisaa aikaa. Musiikkiin erikoistumi-
nen mahdollisti myös lauluopinnot oopperalaulaja 
Sauli Tiilikaisen johdolla ja pääsyn uudelleen Hel-
singin Konservatorioon Raija Variksen oppilaaksi 
- pääaineena tällä kertaa laulu - ja vei mukanaan 
bassobaritonin myös talon oman kuoron ja oop-
peraluokan kautta erilaisiin produktioihin. Laulu 
on jäänyt hyväksi harrastukseksi ja viime vuosi-
en huippuhetket löytyvät Tiernapoikien kuningas 
Herodeksena, jossa esiintyminen oopperalaulaja-
bassomme, Johan Tillin, kanssa on ollut antoisaa.

 
Musiikki on säilynyt tärkeänä harrastuksena läpi 

koko elämän. Viimeiset kymmenen vuotta on mu-
siikkiharrastusta pitänyt yllä Espoon alakoulujen 
viiden rehtorin muodostama bändi, E-REX, jossa 
Jouni on toiminut huilistina ja kosketinsoittajana. 
Bändin tavoitteena on pitää treeneissä hauskaa, 
mutta toistasataa tanssimusiikkikeikkaa pääasi-
assa omissa työ- ja perhejuhlissa ovat näyttäneet 
myös keikkamuusikon arkea.

Kädet rasvassa 
Musiikin lisäksi Jouni harrastaa autojen raken-

telua, kuten pihassa Riihiniityntiellä näkyy. Myös 
pari isoa traktoria lisälaitteineen ja jokunen sar-
vitraktori lumivarustuksella kuuluu tällä hetkellä 
kalustoon.

Jounin tehdessä lumitöitä omassa pihassaan 
naapurit huomasivat, että hänellä on siihen sopivat 
pelit ja vehkeet. Yksi asia johti toiseen ja lopputu-
loksena oli oman kiinteistöhuoltoyrityksen J-Tii-

Jouni-rehtorilla 
monipuoliset kädentaidot



-13-

min perustaminen. Tämän yrityksen puitteissa lu-
mien auraamiset, puiden pilkkomiset polttopuiksi 
ja jatkossa myös oksien hakettaminen hoituu tar-
vittaessa myös muille. 

Jotta aika ei tulisi pitkäksi, Jounilla on myös 
erilaisia luottamustehtäviä. Hän oli Jupperin 
Omakotiyhdistyksen johtokunnan jäsen vuosina 
1998 – 2000 ja tällä hetkellä on kulumassa neli-

vuotiskausi Espoon tuomiokirkkoseurakunnan 
seurakuntaneuvoston jäsenenä. Lisäksi hän toimii 
Helsingin Seudun Rehtorit ry:n varapuheenjohta-
jana.

Jounin omin sanoin, kaiken tämän ehtii, kun 
nukkumiseen tarvitsee vain neljä - viisi tuntia 
vuorokaudessa.

Juha-Pekka Ripatti

Suomen ykkösrivin dekkarikirjailija Leena 
Lehtolainen vieraili Laaksolahden kirjas-
tossa 9.10. Laaksolahden kirjaston ystä-
vien ja kirjaston yhdessä järjestämä ilta 
houkutteli paikalle yli 50 kuulijaa. Mielen-
kiintoinen esitys herätti kysymyksiä ja vil-
kasta keskustelua. 

Leena Lehtolainen tunnetaan parhaiten Maria 
Kallio -dekkarisarjastaan. Hän on kuitenkin pait-
si kirjailija myös kirjallisuuden tutkija, kriitikko 
ja kolumnisti. Dekkareiden lisäksi Lehtolainen 
on kirjoittanut mm. novelleita, jatkokertomuksia, 
näytelmäkäsikirjoituksia sekä artikkeleita lehdis-
sä ja kirjoissa. Lehtolaisen tuotantoa on käännetty 
neljälletoista kielelle. Varsinkin Saksassa Lehto-
laisella on paljon lukijoita. Hän on saanut koti-
maassa lukuisia palkintoja tuotannostaan.

Ensimmäinen kirja, ”Ja äkkiä onkin toukokuu”, 
julkaistiin v. 1976 Lehtolaisen ollessa vasta 12-
vuotias. Ensimmäinen dekkari, ”Ensimmäinen 
murhani”, ilmestyi kuitenkin vasta vuonna 1993. 
Maria Kallio -sarjan kymmenes osa, ”Väärän jäl-
jillä”, ilmestyi tänä syksynä. Lehtolainen kertoi 
kirjan syntyprosessista: suunnittelusta, kirjoit-
tamisesta ja käsikirjoituksen tarkistamisesta ja 
muokkaamisesta. Hän raotti myös jonkin verran 
kirjan sisältöä. Lehtolainen asui 11 vuotta Espoos-
sa. Vaikka hän on nykyään inkoolainen, Maria 
Kallio seikkailee edelleenkin Espoon maisemissa. 
Uusimman kirjan tapahtumapaikkana on muun-
muassa Laaksolahden jäähalli.

Väärän jäljillä kirjan käsikirjoitus valmistui 
viime syksynä samoihin aikoihin kun Jokelan 
koulusurma sattui. Tapaus pani myös Lehtolai-

sen miettimään väkivallasta kertovan dekkarikir-
jallisuuden oikeutusta. Dekkarit voivat kuitenkin 
toimia myös väkivallan vastustamisen keinoina. 
Niissä paha saa useimmiten palkkansa ja syylliset 
jäävät kiinni. 

Laaksolahden kirjaston ystävät järjestävät kir-
jallisuusiltoja kaksi kertaa vuodessa. Seuraava 
kirjailijailta on keväällä. Kirjaston ystävien syys-
kokouksessa marraskuussa suunnitellaan tulevaa 
toimintaa ja silloin on hyvä hetki esittää toiveita 
myös tulevien kirjailijailtojen vierailijoista.

Eeva-Riitta Puomio

Leena Lehtolainen 
kirjallisuusillan vieraana
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Römppäjäiset
Perinteiset Römppäjäiset pidettiin 27.9. 
Yhteistuvalla niin kuin on ollut tapana. 
Tällä kertaa tuotiin esiin Espoon 550-vuo-
tista taivalta siten, että olimme pyytäneet 
museonjohtaja Mariliina Perkkoa kerto-
maan Espoon historiasta. 

Esityksessään hän kertoi, milloin ja minne 
suomen- ja ruotsinkielinen asutus oli saanut ja-
lansijaa sekä miten täällä ennen elettiin. Lisäksi 
Mariliina Perkko totesi, että Espoo on itse asiassa 
vanhempi kuin ��0 vuotta. Nimestä Espoo hän 
mainitsi, että se on mahdollisesti tullut sanasta 
”asp” eli haapa.

Ruokailukin oli tehty keskiajan makutottumuk-
sia vastaavaksi. Tarjolla oli puolikas kokonaista 
sikaa, erilaisia syksyn juureksia, lammasmakkar-
oita, sieniperunapaistosta ja paljon muita herkku-
ja. Pitopalvelu oli tullut herkkuineen Orivedeltä. 
Yllätykseksi kokki tuli kertomaan meille reip-

paasti ja tottuneesti, mitä menu sisälsi ja vähän 
muutakin tarjoilusta. Kivan säväyksen tekivät 
kokit, jotka olivat pukeutuneet asiaan kuuluviin 
kokin asuihin. Useat vieraat kehuivat pitopöydän 
antimia kulinaariseksi elämykseksi. Jotkut valitti-
vat jälkeenpäin, että olivat aivan liikaa nauttineet 
tarjoilun antimista.

Silmänruokaa olivat kaunis kattaus, pöytäliinat, 
servietit ja kukka-asetelmat, jotka kaikki oli valittu 
syksyn väreihin sopiviksi. Juomalasit ja aterimet 
olivat valmiina pöydissä odottamassa vieraita. Su-
urkiitos tästä tapahtumatoimikunnalle, jotka olivat 
edellisen illan ahkeroineet koristelun ja kattauksen 
parissa. Kukka-asetelmiin oli kerätty luonnosta 
kauniita tämän hetken kasveja ja kukkia.

Tanssia tahditti jälleen orkesteri ”Eki ja iki-
vireät” ja lattialla olikin kova meno yömyöhään 
asti. Orkesterin tauoilla leikittiin Römppäjäisissä 
tavaksi tulleita seuraleikkejä.

Lea Ala-Peijari
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Sian rippeet, mitä juhlaväki 
ei jaksanut popsia poskeen-
sa, pääsivät illan päätteksi 
Kotipalon kotiavun lihatiskiin. 
Siitä matka jatkui vielä herne-
keitoksi jalostettuna omako-
tiyhdistyksen johtokunnan 
kokoukseen ja useampaan 
jupperilaiseen kotiin. 
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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
       Pitkäjärventie 40
       02730 Espoo
       Puh: 040 7079�64

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

Tutustumistarjous Tutustumistarjous 

KESTOVÄRIT RIPSIIN JA 
KULMIIN

KASVOHOITO TAI 
IHONPUHDISTUS

10 €
  + muotoilu 5 € sis. alv

49 € sis. alv

Kasvohoitola  Kasvohoitola  
Tuija Tiilikka 

I.A. Dipl. Kosmetologi
Tuija Tiilikka 

I.A. Dipl. Kosmetologi

Ajanvaraukset p. 040 554 9444 
myös ilta- ja viikonloppuaikoja 

Ajanvaraukset p. 040 554 9444 
myös ilta- ja viikonloppuaikoja

Metsänvartijantie 7 C 1 Metsänvartijantie 7 C 1 
02720 ESPOO (Laaksolahti) 02720 ESPOO (Laaksolahti) 
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Yhteistyökumppaneita ja kannatusjäseniä

Kaipaako seinät uutta maalia?

Juhlat tulossa, ja kaaos kotona?

Kattokourut täynnä lehtiä?

Tilaa avuksesi Kotipalon Kotiapu!

 seija@kotipalo.fi  
tai  040-5045934

Perinteinen joulukuusien myynti
alkaa Jupperissa lauantaina 13.12.
osoitteessa: Riihiniityntie 21.

Kaikille kuusenostajille testivoittaja

Cinco-joulukuusenjalka erikoishintaan!
Osalla tuotosta
tuemme taas
nuorisourheilua.
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Jupperin Omakotiyhdistys vaikuttaa toimin-
nallaan hyvän elinympäristön luomiseksi alueen 
asukkaille.  Yhdistyksen �4. toimintavuoden ta-
voitteita ovat alueen viihtyisyys ja turvallisuus, 
riittävät palvelut ja asukkaiden yhteistoiminnan 
lisääminen. 

Yhdistyksen toimintaa kehitetään asukkaiden 
toiveita kuunnellen. Yhdistys välittää päätöksen-
tekijöille tietoa asukkaiden näkemyksistä alueen 
suunnittelusta ja kehittämisestä. Uusien asukkai-
den kotiutumista alueelle tuetaan muun muassa 
järjestämällä yhteisiä tapahtumia. Jäsenille tarjo-
taan liikunta- ja muita harrastusmahdollisuuksia. 
Perinnetietoa kerätään, tallennetaan ja julkaistaan. 
Yhteistyötä muiden yhdistysten kanssa jatketaan.

Tiedotustoiminta
Yhdistyksen tiedotuskanavina toimivat jäsen-

lehti JOY, kotisivut osoitteessa www.jupperi.fi ja 
yhdistyksen ilmoitustaulut. Lehti ilmestyy nel-
jä kertaa vuodessa ja se jaetaan Jupperin alueen 
jokaiseen kotitalouteen ja keskeisille yhteistyö-
kumppaneille. Lehden painos on 900 kpl. Koti-
sivuilla tiedotetaan ajankohtaisista asioista sekä 
jaetaan tietoa yhdistyksestä ja sen toiminnasta. 

Tiedottamiseen käytetään myös yhdistyksen 
viittä ilmoitustaulua, jotka sijaitsevat Tammen-
terhon pihassa, Rantapuistossa, Jupperinmetsän 
ja Riihiniityntien risteyksessä, Riihiniityntien ja 
Palomäenportin risteyksessä ja Laaksolahtitalon 
kohdalla Laaksolahdentiellä.

Ympäristöasiat
Seurataan alueen maankäyttöä, kaavoitusta ja 

suunnittelua. Otetaan kantaa ajankohtaisiin asioi-
hin, tarvittaessa yhdessä naapuriyhdistysten kans-
sa. Keskeisiä ympäristöasioita vuonna 2009 ovat 
ranta-alueiden kehittäminen, liikenne ja tiestö. 
Osallistutaan suunnitelmien toteuttamiseen yh-
teistyössä kaupungin ja alueen muiden yhdistys-
ten ja toimijoiden kanssa.

Espoon kaupungin edellytetään tekevän päätök-
sen Jupperin Omakotiyhdistyksen vuonna 2007 
tekemästä esityksestä Rantapuiston käyttöoikeu-
desta, jotta omakotiyhdistys voisi käynnistää ve-
neiden säilytyspaikkojen kehittämisen. 

Jupperin perinteinen uimaranta, Jupperinranta, 

kunnostettiin keväällä 2008 pengerryksin ja istu-
tuksin. Vuoden 2009 aikana ylläpidetään rannan 
viihtyisyyttä tarpeellisin huolto- ja korjaustoimin. 

Toimitaan yhteistyössä muiden asukasyhdistys-
ten ja alueneuvottelukunnan kanssa lentomelun 
vähentämiseksi Jupperin alueella. 

Seurataan Kaivoskujan-Kaivosmiehentien, 
Rantatien-Rantakulman ja Kaivostien-Kalliotien 
katusuunnitelmien toteutumista vuonna 2009. Py-
ritään vaikuttamaan tieverkoston kehittämiseen 
kaavoituksen mukaisesti. Seurataan ja otetaan 
kantaa Kehä II:n suunnitteluun tavoitteena tien 
mahdollisimman nopea rakentaminen. 

Pitkäjärven tilan parantamiseksi tehdään yhteis-
työtä Vanhakartanon kalastuskunnan, Pitkäjärvi-
toimikunnan ja Pro Espoonjoki ry:n kanssa. 

Pyritään vaikuttamaan alueen liikuntapalvelui-
den kehittämiseen, muun muassa  latu- ja polku-
verkon parantamiseen.

Järjestetään alueen siivoustalkoot ja kotitalous-
romun keräys keväällä. Tiedotetaan YTV:n ongel-
majäte- ja kierrätysjätekeräyksistä. 

Alueen palvelut
Vaikutetaan alueen palveluiden säilymiseen ja 

kehittymiseen. Erityistä huomiota kiinnitetään 
posti-, koulu-, kirjasto- ja joukkoliikennepalvelui-
den kehittämiseen alueella.  

Perinteiden vaaliminen
Jatketaan alueen perinnetietojen keräämistä ja 

taltiointia. Alueen nykytilasta kerätään tietoa mm. 
valokuvin. 

Virkistys- ja harrastustoiminta
Kuntopolun varteen laitetaan puistonpenkkejä 

kävelijöitä varten.
Järjestetään mahdollisuuksien mukaan eri-ikäi-

sille jupperilaisille kohdistettua toimintaa, kuten 
senioritoimintaa ja retkeilyn alkeiden oppimista 
sekä asukastapahtumia. Jatketaan yhteistyötä lähi-
alueen asukas- ja muiden yhdistysten kanssa. 

Järjestetään mahdollisuuksien mukaan esimer-
kiksi sieni-, vene- ja teatteriretkiä, syystapahtuma 
”Römppäjäiset”, perheiden yhteinen talvitapahtu-
ma (lumi- ja jäävaraus)  ja siivoustalkoita. Talvel-
la pelataan lentopalloa ja jumpataan Jupperin kou-

Jupperin Omakotiyhdistys ry:n 
toimintasuunnitelma 
vuodelle 2009
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Jupperin Omakotiyhdistys ry:n sääntömääräinen syyskokous pidetään torstaina 20. 
marraskuuta 2008 kello 18.30 Laaksolahtitalon ruokalassa.

Kokouksessa käsitellään sääntöjen 7 §:n mukaiset asiat.
Tilaisuudessa on kahvitarjoilu.

Tervetuloa!

Jupperin Omakotiyhdistys ry:n johtokunta

Syyskokouksessa käsitellään seuraavat sääntöjen 7 §:n mukaiset asiat:

1. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjan tarkastajaa sekä muut mahdol-
liset kokouksen toimihenkilöt,

2. todetaan kokouksen osanottajat ja heidän äänivaltaisuutensa,
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus,
4. käsitellään johtokunnan esitys vuoden 2009 toimintasuunnitelmaksi,
�. käsitellään johtokunnan esitys vuoden 2009 talousarvioksi, määrätään yhdistyksen sääntöjen 

4 §:ssä mainittujen liittymis- ja jäsenmaksujen suuruus ja päätetään johtokunnan jäsenille ja tilin-
tarkastajille maksettavasta palkkioista ja korvauksista,

6. valitaan johtokunnan puheenjohtaja vuodeksi 2009,
7. valitaan erovuoroisten (erovuorossa ovat Kai Haapamäki, Silve Sahlan ja Kimmo Sierimo) 

tilalle uudet johtokunnan jäsenet ja täytetään mahdolliset muut vapaat johtokunnan paikat niiden 
jäljellä oleviksi toimikausiksi,

8. valitaan vähintään kaksi tilintarkastajaa ja heille kaksi varamiestä ja
9. käsitellään muut johtokunnan esittämät tai sääntöjen �:n pykälän tarkoittamat asiat. 

lulla, kesällä puistojumpataan Jupperin kartanon 
nurmikolla. Jupperin kamariorkesterin konsertti 
järjestetään yhteistyössä Espoon Tuomiokirkko-
seurakunnan kanssa 

Sukututkimuskerhon toimintaa Tammenterhos-
sa jatketaan. Muita kerhoja perustetaan, mikäli 
kiinnostuneita vetäjiä löytyy.

Tammenterho
Tammenterho on yhdistyksen toiminnan kes-

kuspaikka. Siellä järjestetään johtokunnan ja toi-
mikuntien kokoukset. Kokoustilaa voivat käyttää 
myös muut alueella toimivat yhdistykset. Tam-
menterhon ylläpitoa jatketaan. Piha-aluetta ja las-
ten leikkipaikkaa hoidetaan talkootyönä. 

Hallinto ja talous
Yhdistyksen asioita hoitaa johtokunta apunaan 

taloustoimikunta ja muut johtokunnan asettamat 
toimikunnat. 

Yhdistyksen edustajat osallistuvat Espoon kau-
punginosayhdistysten liiton (EKYL), Suur-Lep-
pävaaran alueneuvottelukunnan, Pro Espoonjoki 
ry:n ja Pitkäjärvitoimikunnan työhön.  

Yhdistyksen taloutta hoidetaan erillisen talous-
arvion mukaan. Toimintaan haetaan Espoon kau-
pungilta yhdistysten käyttöön tarkoitettuja avus-
tusmäärärahoja. 

Jupperin Omakotiyhdistys ry:n 
syyskokous Laaksolahtitalon

ruokalassa torstaina 20.11.2008
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Yhteistyökumppaneita ja kannatusjäseniä
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Jupperin Omakotiyhdistys ry.
Puheenjohtaja:
Juha-Pekka Ripatti 
juha-pekka@jpripatti.net   Kaivoskuja 5 A 2  0400 463 941
Johtokunta:
Lea Ala-Peijari (sihteeri)   
lea.ala-peijari@kolumbus.fi  Kaivosmiehenkuja 6  B 050 512 4435
Asko Forsberg
asko.forsberg@hel.fi   Peltotie 8   050 559 1854
Kai Haapamäki 
kai.haapamaki@saunalahti.fi  Kalliotie 17 A   (09) 854 3384
Juha Kallanranta
juha.kallanranta@kopiosto.fi    Tammipääntie 35 A  040 523 3212
Urpo Kotipalo    
urpo.kotipalo1@saunalahti.fi  Peltotie 2   040 503 6067
Heikki Kulusjärvi
heikki.kulusjarvi@solibri.com  Vahveropolku 7
Silve Sahlan
silve.sahlan@kolumbus.fi   Tammipäänpolku 5 A 050 344 5927 
Kimmo Sierimo
kimmo.sierimo@kolumbus.fi    Jupperinmetsä 16  050 412 6335
Juha Vepsäläinen    
juha.vepsalainen@vepsalainen.com Peltotie 7 B 1   0500 451 902
Taloudenhoitaja
Tapani Vuopala
tvuopala@deloitte.com   Mäkikuja 3 A   (09) 852 3059,
          040 532 2114
Olavi Laine, kunniapuheenjohtaja  
Artturi Winqvist, kunniajäsen  
Jäseniä 432 henkilöä
Kotisivu: http://www.jupperi.fi

Yhdistyksen toimitila Tammenterho on jäsenistön käytettävissä. 
Tiedustelut Urpo Kotipalo: urpo.kotipalo1@saunalahti.fi, 040 503 6067

Ilkivaltaa Tammenterhon ympärillä.

Useita Tammenterhon ikkunoita oli särjetty ilmeisesti kivillä tai ritsoilla siten, 
että ulkoruutuihin oli tullut reikiä, mutta sisemmät ruudut säilyneet. Lisäksi oli 

tuhottu yksi luontorastitaulu. Aikaisemmin oli jo rikottu nurkalla oleva ulkovalai-
sin. Ikävää, jos yhdistyksen täytyy käyttää tarmoaan tällaisten vaurioiden kor-

jaamiseen hauskempien tapahtumien järjestämisen sijaan.
Hyvät jäsenet ja naapurit! Ottakaapa selvää, mitä juniorinne puuhailevat pime-
nevässä illassa! Kullanmurunne saattavat paljastua tihutyöntekijöiksi. Ja se ei 

taatusti ilahduta ketään isää tai äitiä.



Jupperin Omakotiyhdistys ry

Tapahtumakalenteri

Marraskuu
ma 3.11. Jumppa 
ti 4.11.  Lentopallo
ke �.11. Sukututkimuskerho 
ma 10.11. Jumppa 
ti 11.11. Lentopallo
ti 11.11. Johtokunnan kokous
ke 12.11. Tiedotus- ja perinnetoimikunta
ma 17.11. Jumppa 
ti 18.11. Lentopallo
ke 19.11. Sukututkimuskerho 
to 20.11. Syyskokous
la 22.11. Teatteriretki
ma 24.11. Jumppa 
ti 2�.11. Lentopallo
ke 26.11. Tiedotus- ja perinnetoimikunta

Joulukuu
ma 1.12. Jumppa 
ti 2.12.  Lentopallo
ke 3.12. Sukututkimuskerho 
ma 8.12. Jumppa 
ti 9.12.  Lentopallo
ti 9.12.  Johtokunnan kokous
ke 10.12. Tiedotus- ja perinnetoimikunta
ma 1�.12. Jumppa 
ke 17.12. Sukututkimuskerho

Tammikuu

ke 7.1.  Tiedotus- ja perinnetoimikunta
ma 12.1. Jumppa
ti 13.1.  Lentopallo
ke 14.1. Sukututkimuskerho
ma 19.1. Jumppa
ti 20.1.  Lentopallo
ke 21.1. Tiedotus- ja perinnetoimikunta
ma 26.1. Jumppa

Omakotiyhdistyksen järjestämät kerhot 
jatkavat taas yhdistyksen toimitilassa Tam-
menterhossa, Tammipääntie 33

Sukututkimuskerho jatkuu aina parittomi-
en viikkojen keskiviikkoina kello 19.

Tarkemmin Pirjo Mattila
puh. (09) 855 5004

Tiedotus- ja perinnetoimikunta kokoontuu 
parillisten viikkojen keskiviikkoina kello 
19.  

Tiedustelut Silve Sahlan
puh. 050 344 5927

Jupperin koululla toimivat kerhot:

Jumppa maanantaisin klo 19.30 Jupperin 
koululla. Uudet jumppaajat, tiedustelkaa 
vapaita paikkoja ryhmässä 

pirjo.kuusisto@luukku.com
tai iltaisin puh. 040 515 576

Lentopallo Jupperin koulun voimistelusa-
lissa  tiistaisin  klo 20-21.30 Veinin oma-
kotiyhdistyksen kanssa. 

teuvo.tikkanen@elisanet.fi 
puh. 050 5592209

www.jupperi.fi

Muistathan,

sääntömääräinen syyskokous 

20.11.2008

kutsu sivulla 21!


