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Jupperin Omakotiyhdistyksen

Puheenjohtajalta

Käsittelin edellisessä pääkirjoituksessa hyviä ja huonoja uutisia. Jatkan samasta aihe-
piiristä, sillä Yhdistyneet Kansakunnat (YK) julkaisi ensimmäisen maailman onnellisuutta 
käsittelevän raportin (World Happiness Report) huhtikuun alussa. Tämän raportin mukai-
sesti maailman onnellisimmat kansalaiset asuvat Tanskassa, Norjassa, Suomessa ja Hollan-
nissa. Listan häntäpäässä olivat Togon, Benin, Keski-Afrikan tasavallan ja Sierra Leonen 
kansalaiset.

Raportin mukaan kansalaisten onnellisuus ei riipu pelkästä taloudellisesta hyvinvoinnis-
ta, eikä elintason nousu aina lisää onnellisuutta. Sellaiset tekijät, kuten poliittinen ja hen-
kilökohtainen vapaus, vahvat sosiaaliset verkostot ja korruption vähyys selittävät yhdessä 
paremmin eroja listan kärki- ja loppumaiden välillä kuin pelkkä taloudellinen hyvinvointi. 
Yksilön tasolla tärkeimpiä onnellisuuden tekijöitä ovat hyvä henkinen ja fysikaalinen ter-
veys, vakaat perheolot, luottoystävät ja turvattu työpaikka. 

Työttömyys aiheuttaa kaikissa maissa ihmisille samanlaista onnettomuuden tunnetta 
kuin läheisen kuoleman tai eron aiheuttama suru. Työssäkäyvien onnellisuuteen vaikut-
tavat enemmän työpaikan varmuus ja hyvä työilmapiiri kuin pelkkä palkan suuruus tai 
sopivat työajat.

Mielenterveys on suurin yksittäinen tekijä, joka vaikuttaa onnellisuuden tunteeseen mis-
sä tahansa maassa. Silti kehittyneissäkin maissa vain neljännes mielenterveysongelmia po-
tevista henkilöistä saa asianmukaista hoitoa. 

Kehittyneissä maissa naiset ovat miehiä onnellisempia. Onnellisuutta lisäävät myös hy-
vät käytöstavat. Yleisesti ottaen maailma on nyt hieman onnellisempi kuin 30 vuotta sitten. 
Oletteko huomanneet?
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Espoon uusi rakennusjärjes-
tys astui voimaan 1.1.2012. 
Se korvaa kokonaisuudes-
saan entisen vuonna 2003 
voimaan tulleen järjes-
tyksen. Uusi päivitetty ra-
kennusjärjestys noudattaa 
pääkaupunkiseudun kau-
punkien, Helsingin ja Van-
taan rakennusjärjestysten 
pykälärakennetta. Myös 
pykälien sanamuotoa on 
yhtenäistetty niissä kohdis-
sa, joissa sisältö on muuten 
ollut samanlaista. 

Pykälärakennemuutoksesta joh-
tuen, on vaikeaa verrata uuden ja 
vanhan järjestyksen sisältöjä toi-
siinsa. Rakennusvalvontakeskus on 
tästä syystä järjestänyt kaupungin 
sisäisiä tiedotustilaisuuksia uudesta 
rakennusjärjestyksestä ja osallistu-
nut eri omakotiyhdistysten koko-
uksiin ja saanut niissä tilaisuuden 
kertoa muutoksista.

Rakennusjärjestys painottaa, että 
rakennuksen rakentamisen on so-
velluttava ympäröivän alueen ylei-
sesti noudatettuun rakennustapaan 
ja että rakennuksen koon, muodon, 
värityksen ym. on sovelluttava ka-
tuun ja julkiseen kaupunkitilaan. 
Rakentamisessa on pyrittävä säi-
lyttämään arvokas puusto ja vältet-
tävä tärvelemästä maisemaa, kuten 
maastomuotoja, siirtolohkareita 
tai luonnonpuroja. Tärkeää on, et-
tei pihamaan korkeusjärjestelyillä 
muuteta maan luonnollista korkeut-
ta. Hulevesien poisjohtamisessa on 
varmistettava, etteivät sade- ja pin-
tavedet valu naapuritontin puolelle. 
Vesien imeyttämistä omalla tontilla 
tulisi suosia.

Pientalorakentajia koskevia py-

käliä on uudessa rakennusjärjestyk-
sessä useita, mutta mainitsen tässä 
tärkeimmät muutokset tai uudet 
kohdat:

- pientalotontille ei saa rakentaa 
enempää kuin yhden enintään 50 
kem2 suuruisen erillisen yksiker-
roksisen talousrakennuksen ilman 
ullakkoa, ellei asemakaavasta muu-
ta johdu.

- enintään 5 m2 suuruisen jäte-
suojan ja erillisen korkeintaan 12 
m2 suuruisen kevyen piharaken-
nelman saa rakentaa asemakaava-
alueella ilman lupaa. Asemakaava-
alueen ulkopuolella saa rakentaa 20 
m2 kokoisen kevyen rakennelman 
ilman lupaa.

- vaja, katos tai muu rakennel-
ma on sijoitettava vähintään 4 m 
etäisyydelle naapurin rajasta. Ra-
kennelman sijoittaminen em. lä-
hemmäksi edellyttää naapuritontin 
omistajan suostumusta. Erityisistä 
syistä rakennusvalvontaviranomai-
nen voi tästä huolimatta antaa luvan 
rakentaa naapurin rajaan asti.

- tonttien välisen aidan rakenta-
minen, kun aita tukimuureineen on 
enintään 1,6 m korkea ja naapuri-
tontin haltija hyväksyy sen, ei vaa-
di rakennusvalvonnan lupaa.

- ilmalämpöpumpun ja aurin-
kokeräimen sijoittaminen raken-
nukseen tai pihamaalle ei vaadi 
toimenpidelupaa, jos ei rakennusta 
ole suojeltu.

- asuinpientalon ja sen talousra-
kennuksen julkisivujen värin sekä 
katon materiaalin ja värin muutta-
minen on vapautettu toimenpide-
luvan hakemisesta, jollei rakennus 
ole suojeltu tai muutos ole kaavan 
tai korttelisuunnitelman vastainen.

- tonttiin kuuluvaa vesialuetta ei 
saa täyttää eikä tontin luonnollista 
rantaviivaa muuttaa ilman raken-
nusvalvonnan lupaa.

- korkeintaan 15 m2 suuruisen 

laiturin rakentaminen tontin ran-
taan ei vaadi lupaa. Tontin rannassa 
saa olla kerrallaan vain yksi tämän 
säännöksen nojalla rakennettu lai-
turi.

- rakennettaessa ranta-alueelle 
tulee rakennuksen alimman lattia-
tason olla vähintään 3,0 m keski-
vedenpintaa korkeammalla meren 
rannalla ja 1,5 m korkeammalla si-
sävesistön rannalla.

Espoon uusi rakennusjärjestys 
löytyy kokonaisuudessaan raken-
nusvalvontakeskuksen kotisivuilta 
osoitteessa www. espoo.fi >Asumi-
nen ja ympäristö > Luvat ja ohjeet 
> Rakentamisen luvat > Espoon 
kaupungin rakennusjärjestys.

Veronica Rehn-Kivi
rakennusvalvontapäällikkö

Espoolla uusi 
rakennusjärjestys
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Espoon joukkoliikenteen kehit-
tämisessä tavoitellaan helppokäyt-
töisyyttä ja yhä lisääntyvää raide-
liikenteen käyttöä. HSL (entinen 
YTV) on pyytänyt kaupungeilta 
lausuntoja joukkoliikenteen uu-
desta taksa- ja lippujärjestelmästä, 
sillä pääkaupunkiseudulla ollaan 
siirtymässä kaupunkien sisäisistä ja 
seutulipuista vyöhykelippuihin. 

Yhtenä vaihtoehtona harkittiin 
puhtaasti matkan pituuteen perus-
tuvaa hinnoittelua, mutta se olisi hi-
dastanut matkustamista, kun lippu 
olisi pitänyt leimata myös bussista 
tai junasta poistuttaessa. Lausuntoja 
on pyydetty kolmesta eri vaihtoeh-
dosta, joissa hinnoittelun perustee-
na on etäisyys Helsingin keskustas-
ta, - ei siis nykymallin mukaisesti 
kaupunkien rajat. Helsingin suosi-
massa mallissa B-vyöhykkeen raja 
tulisi keskelle Leppävaaraa, joka 
olisi jupperilaisten kannalta ongel-
mallista, sillä monet palvelumme 
sijaitsevat juuri Leppävaarassa. Es-

poo esittääkin omassa lausunnos-
saan, että suurimman osan Espoos-
ta tulisi sijaita kokonaisuudessaan 
samalla vyöhykkeellä. Vyöhykkeen 
rajan tulisi Espoon konsernijaoston 
lausunnon mukaan myötäillä Kehä 
III:ta eikä Kehä II:ta, jotta mm. 
Karakallio, Laaksolahti ja Jupperi 
olisivat samalla vyöhykkeellä Lep-
pävaaran kanssa.

Matkustajan kannalta joukkolii-
kenteen lisääntyvälle käytölle suu-
rin este on seutulipun korkea hinta. 
Jos HSL ottaa Espoon lausunnon 
huomioon ja vyöhykeraja saadaan 
Kehä III:lle, halpenevat Helsinkiin 
suuntautuvien matkojen lipunhin-
nat suurimmassa osassa Espoota, 
myös Jupperissa. Koska hinnoittelu 
perustuu siihen, että minimiostos on 
kahden vyöhykkeen lippu, voisivat 
B-vyöhykkeellä asuvat jupperilai-
set ostaa nykyisen Espoon sisäisen 
lipun hinnalla matkan Helsinkiin 
asti. Uusi hinnoittelu tulisi voimaan 
vuoden 2016 alusta.

Jupperin bussiliikenteessä on ol-
lut monia mielenkiintoisia vaiheita. 
Helsingistä Vihdintien kautta Ai-
nontietä ja Pitkäjärvenrantaa Jup-
periin ajaneella Helmisen linjalla 
liput myi vielä rahastaja, ja vasta 
1986 siirryttiin hinnoittelussa kun-
tien rajoihin perustuviin sisäisiin- ja 
seutulippuihin. Vuonna 2002 otet-
tiin käyttöön etukäteen ladattavat 
nykyiset matkakortit. Nyt suunnit-
teilla oleva tariffimuutos tulee var-
masti lisäämään joukkoliikenteen 
käyttöä lipunhintojen alenemisen 
myötä. Kustannuksia muutoksesta 
aiheutuisi Espoolle noin 12 miljoo-
naa euroa lisääntyvän joukkoliiken-
teen käytön myötä. Toisaalta pitää 
huomioida, että kun joukkoliiken-
teen käyttö lisääntyy, niin myös 
ruuhkat ja henkilöautoilla tehtävät 
matkat vähenevät, jolloin vastaa-
vasti kadunrakennuksen ja teiden 
ylläpidon kustannukset tulevat pie-
nenemään.

Sirpa Hertell

Joukkoliikenteen hinnoittelu 
muuttuu

Laaksolahdentien 
katusuunnitelmaehdotus hyväksytty

Espoon kaupungin tekninen lau-
takunta on kokouksessaan 15.2.2012 
hyväksynyt Laaksolahdentien ka-
tusuunnitelmaehdotuksen, joka si-
sältyy vuosien 2012 - 2013 raken-
tamisohjelmaan. Laaksolahdentien 
rakentamisen kustannusarvio on 
7.980.000 euroa (ALV 0), josta ve-
sihuollon osuus 3.640.000 euroa.

Laaksolahdentien katusuunnitel-
mat on tehty vuosien 2008 - 2011 
aikana. Suunnitelmaluonnoksista 
järjestettiin esittelytilaisuus asi-
anosaisille 17.12.2008. Lisäksi 

katusuunnitelmaehdotukset oli-
vat nähtävillä 12.1. – 26.1.2009 ja 
18.4. – 3.5.2011, josta tiedotettiin 
virallisten kuulutusten lisäksi asi-
anosaisille kirjeitse. Suunnitelmista 
jätettiin ensimmäisellä nähtävillä 
olokerralla kahdeksan muistutusta 
(mm. Jupperin Omakotiyhdistys, 
katso JOY 1/2009, ss. 11 - 15) ja 
kaksi muistutusta toisella kerralla.

Hyväksytyn katusuunnitelman 
selostuksessa todetaan muun muas-
sa, että suunniteltujen linja-autopy-
säkkien sijainnit ovat lähellä nykyi-

siä pysäkkejä, nykyisestä puustosta 
säilytetään Laaksolahtitalon edus-
talla sijaitseva suuret pajut ja sa-
moin säilytetään kadulle ominaiset 
punatiiliset muuntajarakennukset. 
Kadun valaistus uusitaan samoin 
kuin vesihuoltolinjat koko kadun 
pituudelta. Ajoradan ja kevyen lii-
kenteen väylän kuivatusta varten 
rakennetaan hulevesiviemäröinti, 
jonka kautta hulevedet ohjataan lo-
pulta Lippajärveen.

Juha-Pekka Ripatti
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Rauli Virtanen 
Laaksolahden kirjastossa
Rauli Virtanen kertoi uusim-
masta kirjastaan ”Suezilta 
Afganistaniin” Laaksolah-
den kirjastossa 23.1.2012. 
Vieraana hänellä oli muka-
naan Jorma Reinimaa, joka 
oli ensimmäisiä Suomen 
rauhanturvaajia. Hän ker-
toi kokemuksistaan ja tunte-
muksistaan seikkaperäisesti 
yleisölle.

Kirja pääosin koostuu rauhantur-
vaajien kertomuksista, heidän päi-
väkirjaotteistaan ja myös kirjeis-
tään kotiin perheilleen Suomeen. 
Ensimmäinen lähtijäryhmä koostui 
hyvin sekalaisesta joukosta. Suurin 
osa oli Karjalan evakkoja. Tähän 
syynä oli osittain se, että he tunsivat 
itsensä melko irrallisiksi vielä ko-
tiutuessaan Suomeen. Tilaisuuteen 
oli saapunut Jorma Reinimaa, joka 
oli ensimmäisiä rauhanturvaajiam-
me. Häneltä saimme kuulla monia 
mielenkiintoisia yksityiskohtia ja 
kokemuksia ajastaan rauhanturvaa-
jana Suezilla.

Jorma Reinimaa kertoi, että hän 
oli nähnyt Aamulehdessä vuonna 
1956 ilmoituksen, jossa haettiin 
miehiä rauhanturvaajiksi ulkomail-
le. Hän päätti kaverin kanssa vas-
tata ilmoitukseen. Valinta tapahtui 
ensin papereiden perusteella. Sen 
jälkeen oli vielä haastattelu. Ha-
kijoita oli 1700. Useimmilla läh-
tijöistä ei ollut paljoakaan koulu-
tusta. He tulivat hyvin erilaisista 
ammattiryhmistä. Oli kirvesmie-
hiä, muurareita, tehtaan työläisiä ja 
niin edelleen. Erilaisia ammatteja 
oli toista sataa, joten miehistö oli 
monitaitoista. Oman joukkueen 37 
miehellä oli 30 eri ammattia. Kie-
litaito puuttui yleensä. Ajokortista 
oli hyötyä hakijoita valittaessa ja 

samoin sotilaskoulutuksesta. Lä-
hes kaikki olivat aliupseerikoulun 
käyneitä. Jos peruskoulutusta oli 
enemmän kuin kansakoulu, se oli 
eduksi valintatilanteessa. Yli puolet 
oli sellaisia, joilla peruskoulutukse-
na oli vain kansakoulu. Hakijoissa 
mukana oli yhdeksän ylioppilasta. 
Yksi pätevä Lottana ollut nainenkin 
haki. Häntä ei hyväksytty.

Mutta kaikilla oli seikkailumiel-
tä ja halu nähdä maailmaa. Kukaan 
ei oikein tiennyt mihin ollaan me-
nossa ja mitä on edessä. Lopulta 
258 miestä valittiin. Useimmat ei-
vät olleet käyneet tähän mennessä 
lainkaan ulkomailla. Suurin osa va-
lituista oli poikamiehiä. Ensimmäi-
sessä komppaniassa oli viipurilaisia 
lähes joukkueellinen.

Ryhmänjohtajakersantit ja jouk-
kueiden vääpelit olivat melkein 
kaikki reservin vänrikkejä. Lähdön 
motiivina oli monella hyvät edut, 
päiväraha, asunto ja ruoka. Jorma 
Reinimaa kertoi, että lähtiessä oli 
tunne, että tässä ollaan nyt teke-
mässä jotakin hyvin tärkeää. Suo-
messa oli silloin paljon työttömyyt-
tä ja joillakin hakijoista vielä perhe 
elätettävänä. Eräs hakija kuitenkin 
mainitsi hakemuksessa motiivik-
seen, että saisi kerrankin viettää 
lämpimän kesän.

Seutulan lentokentällä oli 
10.12.1956 valtava määrä saatta-
jia katsomassa rauhanturvaajien 
lähtöä. USA:n ilmavoimien Glo-
bemaster- kuljetuskoneet tulivat 
hakemaan heitä. Jorma Reinimaa 
kertoi, että he laskeutuivat Napo-
lin lentotukikohtaan, jossa Suomen 
suurlähettiläs Asko Ivalo oli vas-
tassa. Häneltä kuultiin, että ruot-
salaiset ovat juoksuhaudoissa Port 
Saidissa ja että siellä taistellaan.

Jorma Reinimaa muisteli, että 
varusteet olivat hienot. Kokeilu-
käytössä oli armeijan kenttäpu-

ku, johon kuului myös solmio. 
Lisäksi 600 paria polvisukkia oli 
tilattu Kuusiselta komppanialle. 
Aurinkolasit kuuluivat myös va-
rusteisiin. Jorma Reinimaa kertoi 
kirjassa vaatetuksesta joutuessaan 
tukijoukkueeseen, sen kolmanteen 
panssarintorjuntaryhmään seuraa-
van: ”Asepuku oli outo, rusehtavaa 
sarkaa. Oli pusero ja suorat housut 
sekä kauluspaita ja kravatti. Hihaan 
oli ommeltu Suomen lippu, sellai-
nen oli myös lippalakissa. Toiseen 
hihaan tuli pyöreä YK:n sininen 
merkki, jossa maapallo ja teksti 
United Nations.”

Dag Hammarskjöld oli tiedus-
tellut, voiko Suomi liittyä rauhan-
turvaajiin. Yhdysvallat ja Neuvos-
toliitto olivat päätöksen takana. 
Myönteinen päätös tuli hallituksel-
ta nopeasti. Jorma Reinimaa oletti, 
että se oli Kekkosen. Yksikään po-
liittinen puolue ei vastustanut aja-
tusta myöhemmässä eduskuntakä-
sittelyssä. Epäselvää oli Reinimaan 
mukaan kuitenkin, miten päätös 
Suomen osallistumisesta rauhan-
turvaajiin oikein tehtiin. Joukko 
koottiin vajaassa kuukaudessa. Sil-
loin ei vielä tarkkaan tiedetty mihin 
mennään ja mitä on edessä. Alku-
peräisenä tarkoituksena oli, että 
Suomi ja Ruotsi muodostaisivat 
oman pataljoonan. Tämä suunnitel-
ma hylättiin luultavasti poliittisista 
syistä, kertoi Reinimaa.

Majoitus vaihteli kovasti. Välil-
lä asuttiin kreikkalaisella koululla. 
Siinailla asuttiin missä milloinkin, 
Gazassa telttaleirissä. Suomalaiset 
sopeutuivat oloihin hyvin, koska 
oli tultu Suomen senaikaisista yk-
sinkertaisista oloista. Porukka tuli 
hyvin toimeen keskenään. Ongel-
mia tuotti välillä alkoholin käyttö. 
Tästä syystä jouduttiin välillä joita-
kin henkilöitä laittamaan putkaan. 
Muutama suurkuluttaja lähetettiin 
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takaisin Suomeen. Joskus kaveri, 
jonka piti mennä vartiovuoroon, ei 
ollutkaan vartiovuorokunnossa.

Yhteydet Suomeen olivat huo-
not. Radioyhteyttä ei ollut ja yh-
teyttä pidettiin ainoastaan kirjeitse. 
Viikonloppuisin jos oli vapaata, ei 
voinut tehdä mitään eikä erämaas-
sa mennä mihinkään. Työviikko 
vastasi tavallista työviikkoa Suo-
messa. Päivät olivat yksitoikkoisia, 
puuduttavaa oleilua. Ensimmäinen 
loma oli matka Kairoon neljän kuu-
kauden kuluttua. Jotkut pääsivät 
silloin myös Beirutiin käymään. 
Joillekin tämä jäi puolen vuoden 
aikana ainoaksi lomaksi.

Tammikuun lopulla tuli tieto, 
että komppania siirtyy Siinain erä-
maahan Reinimaa kertoi. Kaupun-
kielämä loppui. Elämä oli alkanut 
olla yksitoikkoista, työt yhtä ja sa-
maa. Komppania muutti El Toriin. 
Virtasen kirjassa olevassa Reini-
maan päiväkirjaotteessa 8.2.1957 
hän kertoi näkemästään El Torissa: 
”Ruumiit ovat kuin muumioituneet 
kovassa tuulessa ja auringossa, ei-
vät mädäntyneet ollenkaan, vaikka 
ne ovat ainakin kolme kuukautta 
vanhoja. Monet ovat kyllä osittain 
hiekan peittämiä. Ovatkohan kuol-
leet janoon?”

Jorma Reinimaa ihmetteli, ettei 
mitään tarkastajia Suomesta käynyt 
heitä katsomassa, vain kaksi lehti-
miestä ja sotilaspastori Suomesta 
kävivät siellä. Pääesikunnasta ei 
käynyt ketään. Palkat olivat hyvät. 
Useimpien palkka meni suoraan 
Suomeen. Päivärahaa tuli lisäksi. 
Hauskana juttuna Reinimaa kertoi, 
että Suomen rauhanturvaajajoukol-
le lähetettiin 70 kiloa kalakukkoja. 
Kairon lentokentällä epäiltiin niitä 
miinoiksi ja ne tutkittiin tarkkaan. 
Jouluaattona rauhanturvaajat sitten 
söivät kalakukkoa, useimmat en-
simmäistä kertaa eläessään.

Maaliskuun seitsemäntenä päi-
vänä komppanian pääjoukkue sai 
käskyn siirtyä egyptiläiseen soti-
lastukikohtaan Sharm el-Sheikhiin. 
Suomalaisten etujoukon saapuessa 
sinne satamassa oli vielä kaksi is-
raelilaista sotalaivaa ja rahtilaiva. 
Reinimaa kertoi, että Sharm el-

Sheikhissä ajoittain vaivasi kuu-
muus ja hikoilusta seurasi suolan 
puute. Lomille päästiin Kairoon. 
Alkoholin käyttö oli välillä holti-
tonta. Syynä oli se, että suomalaiset 
eivät olleet tottuneet näin vapaa-
seen alkoholin saantiin.

Jorma Reinimaa oli päättänyt, 
ettei jatkaisi sopimustaan enää 
rauhanturvaajana, vaan palaisi 
Suomeen tämän puolen vuoden 
jakson jälkeen, mutta hänet ylipu-
huttiin jatkamaan. Häneltä kysyt-
tiin, jatkaisiko hän sopimusta, jos 
saisi kersantin vakanssin. Siinä se 
oli. Jorma Reinimaa jatkoi, tosin 
hän pyysi myös palkkaa vähän li-
sää. Moni jätti oleskelun puoleen 
vuoteen. Erämaassa oleskelu oli 
yksitoikkoista, miinat estivät liik-
kumista, kyllästymistä oli alkanut 
esiintyä. Jorma Reinimaan ryhmäs-
tä jatkoi muutama mies sopimusta 
ja uusia tuli mukaan. 

Ykköskomppanian tehtävä Sii-
nailla päättyi 23. toukokuuta ja 
komppania matkasi Gazaan. Ruot-
salainen pataljoona siirtyi Sharm 
el-Sheikhiin. Kesäkuun alussa 

Suomen komppania vaihtui YKSK 
kakkoseksi. Ykkönen palasi Suo-
meen. Heistä 70 miestä jatkoi vie-
lä puolivuotiskauden joulukuuhun 
1957. Rauhanturvaajina olleet 
miehet kertoivat, että olivat saa-
neet ainakin elämänkokemusta ja 
nähneet, että muuallakin kuin Suo-
messa on elämää. Lisäksi he olivat 
oppineet ja nähneet, miten eri lailla 
ja eri olosuhteissa voi elää. Jorma 
Reinimaa itse totesi, että palates-
saan Suomeen hän oli eri ihminen. 
Tähän vaikutti kaikki se, mitä hän 
oli nähnyt ja kokenut ollessaan rau-
hanturvaajana.

Rauli Virtasen kirja ”Suezil-
ta Afganistaniin” antaa lukijalle 
realistisen ja hyvän kuvan suoma-
laisten rauhanturvaajien elämäs-
tä ja tehtävästä heille määrätyillä 
alueilla. Monikaan ei varmasti ole 
tiennyt rauhanturvaajien tehtävien 
luonteesta lähemmin ja tarkemmin. 
Erittäin suuri elämys oli saada hen-
kilökohtaisesti kuulla Jorma Reini-
maan kommentteja ja kokemuksia 
tehtävistään rauhanturvaajana.

Lea Ala-Peijari

Vasemmalla Rauli Virtanen, oikealla Jorma Reinimaa
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AvantoSaukot ry. on vuonna 
2003 Jupperissa perustettu 
yhdistys, jonka tavoittee-
na on edistää ja ylläpitää 
avanto- ja saunatoimintaa, 
kehittää ja laajentaa avan-
touintiharrastusta, innos-
taa ihmisiä hoitamaan kun-
toaan ja terveyttään sekä 
herättää erityisesti ikään-
tyvissä ihmisissä pysyvä in-
nostus avantouintiin. 

Yhdistyksellä on noin 50 jäsentä. 
Yhdistyksen ensisijaiseksi tavoit-
teeksi ilmoitetaan ympärivuotiseen 
käyttöön sopivan laiturin ja saunan 
rakennuttaminen.

Laiturin rakentaminen alkoi Pit-
käjärven Surffirannassa (Sandvi-
ken) hyvissä olosuhteissa kolmas 
marraskuuta ja se valmistui muu-
taman päivän sisällä. Joulukuus-
sa järven vedenpinta nousi toista 
metriä, jolloin laiturin rannanpuo-
leiset osat jäivät veden alle, mutta 
onneksi vesi laski ennen järven jää-
tymistä. Myöhemmin talvella ran-
taan tuotiin kontti pukusuojaksi ja 
tehtiin sähköliittymä muun muassa 
avantopumppua varten.

Maaliskuun 25. päivänä vietet-
tiin laiturin virallisia avajaisia, jo-
ten ensi tavoitteesta on saavutettu 
puolet. Laiturin käyttöönottotilai-
suuden juhlapuheen piti jupperilai-
nen Espoon kaupunginhallituksen 
ensimmäinen varapuheenjohtaja 
Sirpa Hertell (Vihr.), joka totesi 
AvantoSaukkojen toiminnan ole-
van hyvä esimerkki paikallisesta 
yhteisöllisestä toiminnasta, jota 
kaupunki on tukenut. Laituri on yh-
distyksen oman toiminnan tulosta 
ja kaupunki on antanut kontin pu-
kusuojaksi ja toimittanut sähköliit-
tymän.

Yhdistyksen sihteeri Leena Le- pola toivoi laiturin palvelevan ve-
neilijöitä, surffareita, uimareita ja 
olevan riittävän iso vaikka tanssi-
miseen. Tästä saatiinkin todiste, 
kun Kasperi ”Kaapo” Virta (8 v.) 
breikkasi näytösluontoisesti laitu-
rilla. Kaapo on Tanssikoulu DCA:n 
kasvatteja ja osallistuu toukokuus-
sa tanssin SM-kilpailuihin. Jotta 
itse avantouintikin olisi tullut tu-
tuksi niin yhdistyksen puheenjoh-
taja Marjaleena Koskiniemi, Leena 
Lepola ja Helena Haavisto kävivät 
avannossa lutraamassa. Yhdistyk-
sen logossa olevan saukon tieteel-
linen nimi on Lutra lutra. 

Juha-Pekka Ripatti

Laituri ympärivuotiseen 
lutraamiseen

Espoolaista tätienergiaa parhaimmillaan – Pirjo Kuusisto, Marjaleena 
Koskiniemi, Leena Lepola ja Sirpa Hertell

Kaapo osoitti laiturin sopivan vaik-
ka breikkaamiseen.

Lutraamassa Marjaleena Koskiniemi, Helena Haavistoja Leena Lepola
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Pitkäjärven ja Lippajärven kalat 
kelpaavat hyvin ihmisravinnoksi
Pitkäjärven ja Lippajärven 
petokalojen elohopeapitoi-
suuksia selvitettiin kesällä 
2011. Molemmista järvistä 
pyydystettiin viisi eriko-
koista haukea, ahventa ja 
kuhaa. Laboratoriossa ka-
lojen pituus, paino ja suku-
puoli kirjattiin ylös, jonka 
jälkeen otettiin lihaspala 
elohopeapitoisuuden mää-
rittämiseksi. 

Kalamäärityksissä riittää käytän-
nössä kokonaiselohopeapitoisuu-
den määrittäminen, koska kalojen 
sisältämä elohopea on tyypillisesti 
miltei yksinomaan ihmisille ja eläi-
mille haitallista metyylielohopeaa. 
Tällä hetkellä hauelle suositeltu 
elohopeapitoisuuden käyttöraja on 
1,0 mg/kg ja ahvenelle 0,5 mg/kg 
tuorepainoa kohti. Uudessa laatu-
normidirektiiviehdotuksessa järven 
hyvälle ekologiselle tilalle esitetty 
ahvenen elohopeapitoisuusraja on 
ainoastaan 0,20 – 0,25 mg/kg.

Kaikkien analysoitujen kalojen 
elohopeapitoisuudet olivat käytölle 
asetettuja suositusrajoja pienempiä. 
Suurin elohopeapitoisuus (0,73 mg/
kg) havaittiin Pitkäjärvestä pyydys-
tetystä 4,9 kg painoisessa hauessa. 
Havaitut elohopeapitoisuudet oli-
vat todella pieniä verrattuna var-
sin lähellä sijaitsevan Nuuksion 
happamoituneiden järvien kalojen 
pitoisuuksiin. Esimerkiksi 60 cm 
pitkän hauen elohopeapitoisuus oli 
Pitkä- ja Lippajärven aineistossa 
keskimäärin 0,2 mg/kg, kun Nuuk-
sion tutkimusjärvillä se vaihteli 1,0 
ja 2,5 mg/kg välillä.

Pitkä- ja Lippajärven haukien, 
ahventen ja kuhien keskimääräiset 
elohopeapitoisuudet ovat varsin al-
haisia ja nykyisten suositusrajojen 

mukaan niitä voi hyvin käyttää ih-
misravinnoksi.

Edellä mainitut tiedot perustuvat 
Tommi Malisen (Helsingin yliopis-
to) artikkeliin ”Espoon Pitkä- ja 
Lippajärven kalojen elohopeapitoi-
suudet vuonna 2011”.

”Roskakalojen” 
poistokalastus

Järvien kunnostamisen yhtenä 
menetelmänä käytetään ”roska-
kalojen” poistokalastusta. Minun 
mielestäni mitään ”roskakaloja” ei 
ole olemassakaan vaan oikeammin 
pitäisi puhua vähemmän arvoste-
tuista kalalajeista. Näitä kalalajeja 
ovat meillä särkikalat.

Poistokalastuksella pyritään seu-
raaviin tavoitteisiin: Eläinplankto-
nia syövien kalojen määrää pyritään 
vähentämään radikaalisti. Tällöin 
eläinplanktonin määrä vedessä li-
sääntyy, jolloin niiden ravinnok-
seen käyttämän kasviplanktonin 
määrä vähenee ja siten leväkukin-
toja ei pääse syntymään. Särkika-
loja poistamalla poistetaan järves-
tä suoraan fosforia ja typpeä sekä 
estetään järven pohjasedimenttiin 
kertyneiden ravinteiden vapautu-

minen takaisin vesimassaan, kun 
ylitiheät särkikalaparvet eivät enää 
myllää pohjalietettä. Samalla myös 
järven kalastorakenne muuttuu sel-
laiseksi, että järvessä on enemmän 
arvostettuja kalalajeja.

Pitkäjärvessä tehtiin heinäkuussa 
2011 kahden viikon ajan roskakalo-
jen poistokalastusta kuudella paune-
tilla. Saalista saatiin kaikkiaan noin 
4.500 kiloa, pääasiassa salakkaa, 
särkeä ja lahnaa. Saaliin joukossa 
oli myös suutareita (600 g – 1,3 
kg), ankeriaita, kiiskiä ja petokalo-
ja. Kaikki ankeriaat, hauet, kuhat ja 
yli kymmensenttiset ahvenet pääs-
tettiin takaisin järveen. Muu saatu 
saalis kompostoitiin.

Järven kalastorakennetta on 
muutettu poikasistutuksin vuodesta 
1974 lähtien. 2000-luvulla järveen 
on istutettu muun muassa plankton-
siikaa (350 kpl v. 2005), karppeja 
(yhteensä 450 kpl), kuhia (2.425 
kpl v. 2009) ja ankeriaita (2.400 kpl 
v. 2011). Tulevana kesänä järven 
hoitosuunnitelmaan kuluu vesikas-
villisuuden niittoa järven pohjois-
päässä.

Juha-Pekka Ripatti
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Pitkäjärvestä poistokalastettiin kesällä 2011 kuudella paunetilla yhteen-
sä 4.500 kg vähempiarvoisia kaloja.
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Tiukka taisto sekunneista 
kovatasoisessa hiihtokilpailussa

Äärimmäisen kaunis sää hou-
kutteli runsaasti väkeä nauttimaan 
Jupperin Omakotiyhdistyksen jär-
jestämään talvitapahtumaan ”surf-
firannalle” 4.3.2012.

Tapahtumatoimikunnan talkoo-
intoa pursuava puuhaväki oli aivan 
täpinöissään, JIPII… jälleen pääs-
tään tositoimiin, eli järjestämään 
riemukasta talvitapahtumaa kau-
niille Pitkäjärven rannalle.

Lauantaina oli innokkaimmat 
puuhastelijat olleet  esivalmistelu-
töissä rannan tuntumassa. Tapah-
tumapaikka oli aurattu loistavaan 
kuntoon ja kilpalatu viimeistelty 
suurta kilpailua varten. Latu oli 
testattu perusteellisesti ja todettu 
hyväksi, vaihtelevan maaston an-
siosta.

Pirteä naistiimi oli tehnyt esitila-
ukset ja noudot lähikaupastamme. 
Sunnuntai-aamuna juuri paistetut 
lämpimät pullat odottelivat heti aa-

musta h-hetkeä, eli noutoa kaupas-
ta.

Houkutteleva kahvintuoksu lei-
jaili Tammenterhon keittiöstä kun 
naisväki keitteli kahvit ja mehut 
päivän tarjoilua varten. Miespo-
rukka keräili varastoista tarvittavan 
oheisaineiston, kuten teltan, grillin 
pöydän ym. tarvikkeet.

Kellon osoittaessa 13.00 oli 
kaikki valmista rannan tuntumassa 
vastaanottamaan innokkaan yleisön 
sekä tiukkaan kisakuntoon hiotun 
kilpahiihtoväen. 

Pikkuväki oli kovin huolissaan, 
MISSÄ ON HANNA JA HEVO-
SET?? Kaikki hyvin, sillä reilun 
minuutin päästä kurvasi Hanna tyy-
likkäästi tapahtumapaikalle muka-
naan Soila Lehmusvaara, ratsuhe-
vonen Jamiralli sekä Fanni poni. 

Se sitkeä jono oli lähes loputon, 
eli päästä ratsastamaan Jamirallilla 
sekä Fannilla, WAU kun IHANAA, 

ja pikkuisen jännittävää!!
Omakotiyhdistyksen tarjoama 

lämmin pulla, kahvi ja mehu sekä 
grillimakkara maistuivat mukavas-
ti kauniissa kevätsäässä. Kiitokset 
tarjoilusta menivät yhteisvastuu-
keräyksen keräyslippaisiin, kerä-
yksestä huolehtivat oman kylän 
”tytöt” Maija, Anja ja Anneli. Ke-
räyksen tuotto oli 226,40 euroa.

Perinteisen hiihtokilpailun viralliset tulokset

 ALLE 5 V    ALLE 7 V                                    ALLE 11V
1. Muusa Malk 1.34  1. Sofia Vuornos 2:24 1. Aapo Halmeenmäki 0:55 
2. Anni Nurminen 1:50  2. Aviva Hotari  2:34 2. Onni Vepsäläinen 1:08               
3. Kaisa Nurminen 2:02  3. Nelli Räsänen 3:07 3. Heidi Halmeenmäki 1:13    
4. Eeden Hotari 2:32  4. Aada Fosgren  3:32 4. Anna Ranne  1:48
(lyhennetty reitti)   5. Aino Forsgren 4:26 5. Oma Malk  2:01
     6. Lumi Sillanpää 4.32                                                             

Hanna ja Jamiralli K
uv

a:
 L

as
se

 G
us

ta
fs

so
n



-13-

NE PAIKKAKUNNAN KUU-
LUISAT JA ARVOSTETUT HIIH-
TOKILPAILUT.

Kello 14.00 alkoi kaikki olla 
valmista suurta taistoa varten, nes-
tetankkaukset suoritettu, lihasren-
toutus ratsastaen, ajanottajat, lähet-
täjät, kuulutus, yleisö. Ja sitten… 
5…4…3…2..1..MENE… , ja näin 
oli ensimmäinen hiihtäjä vauhdissa 
varmoin ja päättäväisin ottein. Kil-
pailu oli todella jännittävä ja tapah-
tumarikas, oli monia eri taktiikoita, 

tyylejä sekä iloisia ilmeitä kasvoil-
la, kun maalisuora koitti.

Kilpailu onnistui hyvin, mitään 
protesteja ei tehty, kukan ei eksynyt 
reitiltä, mitään välinerikkoja ei ta-
pahtunut ja kaikki pääsivät maaliin 
väsyneinä ja onnellisina. Eka kysy-
mys oli: Kuin mun kävi, mikä oli 
aika?

Se jännitys jatkui vielä hetken, 
kun kilpailuväki siirtyi tapahtuma-
paikalle. Tällä kertaa kaikki palkit-
tiin. Kunkin sarjan kolme parasta 
saivat mitalit kaulalleen ja kaikki 
muut M-market Laaksolahden lah-
joittamat karkkiaskit kiitokseksi 
hyvästä ja reilusta suorituksesta.

Palkintojenjakotilaisuuden jäl-
keen tapahtui  aivan yllätyksellis-
tä!! Allekirjoittanut, eli Lasse sai 
kutsun ratsastamaan Jamiralli he-
vosella. Alkoi todella jännittämään, 
sillä edellisestä ratsastuskokemuk-
sesta oli kulunut ainakin 30 vuotta, 
ja sekin koitos päättyi vaihtelevalla 
menestyksellä. Ensimmäinen huo-
lenaihe oli missä on tikkaat, miten 
tuonne ylös pääsee ja entä miten 
alas??  

Ratsastuslenkki oli haastavan 

pitkä ja se onnistui yli odotusten. 
KIITOKSET Hannalle, jonka oh-
jauksessa oli mukavaa kokeilla jo-
tain ihan special hommaa. Nyt ym-
märrän miksi lapset toivovat niin 
innokkaasti Hannan tiimiä talvita-
pahtumaan.

SUURET KIITOKSET kaikille 
talvitapahtumaan osallistuneille, 
kuin myös SUURET KIITOKSET 
kaikille jotka osallistuivat tapahtu-
man järjestelyihin.

Lasse Gustafsson
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 Tässä orkesterissa on ollut ydinjoukko, 
joka on kerännyt yhteen muita muusikoita 
soittamaan ja samalla myös rentoutumaan 
muusikin ja soittamisen parissa. Loppu-
tulos on ollut aina sanoinkuvaamattoman 
hieno tapahtuma.

Ensimmäinen konsertti oli kesäkuussa 2003 Här-
meenkylän kirkossa, jolloin pääkaupunkiseudun muu-
sikoita kokoontui soittamaan ja rentoutumaan kesän 
alkajaiseksi. Tällöin tuettiin avustustyötä Pietarin 
katulasten hyväksi. Sen jälkeen konsertit ovat olleet 
Jupperissa Laaksolahtitalossa. Soittajia on nyttemmin 
tullut mukaan kauempaakin ympäri Suomea. Konser-
tissa on kerätty varoja Viron Kuressaaren ystävyysseu-
rakunnan vuosittaiselle erityiskohteelle. 

Laaksolahtitalon sali on ollut täpötäyttä yleisöä, 
joka koko sydämellään on nauttinut kamarimusiikis-
ta. Moni kuulija on sanonut, että tämä konsertti on 
vasta se oikea kesän alkamisen merkki, jota olemme 
odottaneet. Enimmillään salissa on ollut 152 kuulijaa. 
Konserteissa on ollut äärimmäisen lahjakkaita ja hyvin 
menestyneitä solisteja.

Solisteista mainittakoon Maarit Rajamäki, viulu, 
Päivi Kärkäs, oboe, Tuija Vainio, sello, Jonathan Roo-
zeman, sello, Hedvig Paulig, sopraano, Sami Junno-
nen, huilu, Sirkka Parviainen, sopraano, Raija Kerppo, 
piano.

Me kuulijat emme voi muuta kuin olla erittäin kii-
tollisia siitä, että olemme saaneet Jupperiin tällaisen 

konsertin ja voineet nauttia musiikista. Kapellimesta-
rina on yleensä ollut Maarit Kirvessalo, jota saamme 
kiitää suuresti näiden konserttien järjestämisestä ja on-
nistumisesta. 

Lea Ala-Peijari

Jupperin kamariorkesterin 
kymmenes konsertti ensi kesänä

  Puutarhailta Laaksolahden kirjastossa maanantaina 7.5.2012  klo 18.00

 - vinkkejä pihan suunnitteluun  Mia Oksanen
      Puutarhapalvelu
      Päivänsäde

 -yrttien viljely    Anu Ranta
      Hyötykasviyhdistys ry
      Toiminnanjohtaja
 
 -Marttojen vinkkejä puutarhan hoitoon Nina Lemström-Lampio

Kirjastossa näytteillä puutarhakirjoja!  Tervetuloa!

Laaksolahden kirjaston ystävät ry - Laaksolahden kirjasto, os. Veininkatu 24, 02730 Espoo, p.81657773
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Yhteistyökumppaneita ja kannatusjäseniä

Hyvää kahvia, teetä, kaakaota,
pirtelöitä ja lämmintä glögiä

•
Suussa sulavia vohveleita

sekä muita herkullisia leivonnaisia
•

Runsas lounassalaatti 
•

Uusia ihania lahjatavaroita läheisten hemmotteluun
Laadukkaita lasten puuleluja

•
Herkkuja

•
Joulu hiipii hiljaa Vohvelin

lahjavalikoimaan ja tunnelmaan
Tervetuloa!

Laaksolahdentie 41, 02730 Espoo (M-Marketin ostari), puh. 586 3039, 
www.vohveli.fi

Hyvän olon liikuntapaikka 
Laaksolahdessa

Laaksolahdentie 41, 02730 Espoo
(M-Marketin vieressä)

www.joogataan.com tai puh. 0400854939

Jooga & Pilates

• hathajooga • hormonijoogaterapia • 
• äijäjooga • naistenjooga • 

• äiti-vauva-jooga  • 

Kurssit sopivat kaikille ikään tai kuntoon katsomatta!

Koti kesäkuntoon!

Kauttamme kaikki kevättyöt:

•Kotipihan ja –puutarhan keväthuoltotyöt

•Pihojen ja terassien pesut

•Räystäiden ja kattojen pesut

•Viheristutukset ja puutarhasuunnittelut

•Ikkunoiden pesut

Soita ja kysy lisää!

www.countryhome.fi p. 045 – 897 2755

asiakaspalvelu@countryhome.fi

Omakotipalvelut Jupperin alueella

PITKÄJÄRVEN VPK:N NAISOSASTO 
JÄRJESTÄÄ 

KOKO KYLÄN KEVÄTMARKKINAT
 LAUANTAINA 21.4.2012 KLO 10-14 

PALOASEMALLA, OSOITTEESSA PALOKUNNANPUISTO 5

TULE TEKEMÄÄN LÖYTÖJÄ KIRPPUTORILLE JA 
NAUTTIMAAN KAHVION ANTIMISTA SEKÄ 

GRILLIMAKKARASTA.
 OHJELMASSA MYÖS MM. ARPAJAISET, 

PALOTURVALLISUUSASIAA 
SEKÄ KIPINÖIDEN ”THE” SHOW!

Voit tiedustella vapaita 
kirpputoripöytiä/konttimyyntipaikkoja osoitteesta 

naiset@pitkajarvenvpk.net tai numerosta 050 370 2174

ÄLÄ JÄÄ PAITSI TÄSTÄ

 KYLÄN HUIPPUTAPAHTUMASTA!

TERVETULOA!
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Yhteistyökumppaneita ja kannatusjäseniä
Nyt myös:

Ilma- ja vesilämpöpumput
Aurinkolämmitys
Oilon -maalämpöpumput
Lämminvesivaraajat

Toimitusjohtaja Marko 

Lehtonen, Aisatie 16 B, 

01640 Vantaa, Linnainen

Oma lähikauppamme M-market Laaksolahti

Juha ja Salla Matilainen 09-595846

www.m-herkkukauppa.net

Aukioloajat:  arkisin klo 8 - 21,
   lauantaisin klo 8 - 20, 
   sunnuntaisin klo 10-20

Hoikenna itsesi kesäkuntoon kanssamme!

Tule mukaan hyvinvointiryhmäämme! Jokaisella tapaamiskerralla saat keho-
analyysin siitä, kuinka omat ruokailumuutoksesi ovat kehoosi vaikuttaneet sekä
lyhyen alustuksen erilaisista hyvinvointiin ja painonhallintaan vaikuttavista asioista. 
Ryhmässä vaihdetaan muiden osallistujien kanssa kuulumisia onnistumisista ja 
keskustellaan, kuinka homma menisi vielä paremmin.

Voit osallistua joko torstaisin klo 19-20 Peltotie 2:ssa 
tai maanantaisin klo 17-18 Pitkäjärventie 60:ssä, 1. as.

Koko 12 kerran paketti maksaa vain 
35€ ja saat ryhmätapaamisten lisäksi 
henkilökohtaisen hyvinvointiarvioin-
nin sekä henkilökohtaiset neuvot juuri 
sinun tavoitteisiisi.

Kysy lisää ja varaa paikkasi:
Seija Kotipalo,  seija@kotipalo.fi  040-5045934
Auli Malimaa,  auli@upeaolo.com  040-5056065

Väsyttääkö?  
Kaipaatko lisää virkeyttä?  

Haluatko laihtua? 

Vapauta hyvän ravitsemuksen voima. 
Löydä avainasiat hyvinvoinnin saavuttamiseksi. 

Soita ja varaa aika veloituksettomaan 
hyvinvointiarviointiin. 

Vinkit terveellisempään elämäntapaan, 
painonhallintaan ja urheiluravitsemukseen.

Henkilökohtaiset hyvinvointiohjaajat 
Its. Herbalife-jälleenmyyjät 

Auli Malimaa  Seija Kotipalo 
0405056065  0405045934 

www.upeaolo.com
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Jupperin Omakotiyhdistys ry:n 
toimintakertomus vuodelta 2011
1. YLEISTÄ

Vuosi 2011 oli yhdistyksen 56. toimintavuosi. Yh-
distys toimii poliittisesti sitoutumattomana Jupperin 
alueen kiinteistöjen ja asuinhuoneistojen osakkeiden 
omistajien yhteistoimintajärjestönä edistäen Jupperin 
aluesuunnittelua, valvoen asukkaiden yleisiä etuja, 
edistäen alueen viihtyisyyttä sekä keräten ja tallenta-
en aineistoa alueen historiasta. 

Vuosi 2011 jää historiaan myös useiden Pitkäjär-
ventiellä tapahtuneiden kuolonkolareiden vuoksi. 
Maanantaina 16.5.2011 menehtyi matkustajana ollut 
virolainen mies kuljettajan menetettyä auton hallinnan 
ja samoin maanantaina 4.7.2011 menehtyivät 18-
vuotiaat espoolaismies ja -nainen kyseisen mieshen-
kilön ajettua auton ojaan. Matkustajana ollut kolmas 
henkilö sai vakavia vammoja. Perjantaina 19.8.2011 
menehtyi keski-ikäinen moottoripyörää kuljettanut 
mieshenkilö törmäämisonnettomuudessa kuorma-au-
ton kanssa. 

Tammipääntien, Riihiniityntien ja Pitkäjärventien 
risteyksen rakentaminen kiertoliittymäksi aloitettiin 
joulukuussa 2011.

Jupperin koirapuiston viralliset avajaiset vietettiin 
sateisessa säässä 19.10.2011.

Tapaninpäivänä 26.12.2011 voimakas myrsky kaatoi 
puita katujen, sähkölinjojen, talojen ja autojen päälle 
Jupperissa. 

2. JÄSENET

Yhdistyksen jäsenmäärä oli vuoden 2011 lopussa 
457 ja yhdistykseen liittyi vuoden aikana 8 varsinaista 
jäsentä, ei yhtään perhejäsentä ja 1 henkilöjäsen. 
Yhdistyksen kunniapuheenjohtaja on Olavi Laine ja 
Artturi Winqvist on kunniajäsen. 

3. JOHTOKUNTA JA TOIMIHENKILÖT

Yhdistyksen puheenjohtajana toimi Juha-Pekka 
Ripatti ja varapuheenjohtajana Juha Kallanranta sekä 
sihteerinä Eeva-Riitta Puomio. Yhdistyksen talou-
denhoitajana toimi Tapani Vuopala ja tilintarkastajana 
Sinikka Alanen, KHT sekä varatilitarkastajana Anja 
Tarvas. Yhdistyksen lehden ja kotisivujen päätoimit-
taja oli Juha-Pekka Ripatti sekä kiinteistövastaavana 
Kai Haapamäki.
Johtokunta kokoontui vuoden aikana 11 kertaa ja joh-
tokunnan jäsenet osallistuivat kokouksiin seuraavasti:
Puheenjohtaja J uha-Pekka Ripatti 10
Varapuheenjohtaja Juha Kallanranta 8
Sihteeri   Eeva-Riitta Puomio 11
Muut jäsenet  Lasse Gustafsson 9
   Kai Haapamäki  9
   Urpo Kotipalo  10
   Heikki Kulusjärvi 9
   Silve Sahlan  10
   Kimmo Sierimo  8
   Juha Vepsäläinen 8
Johtokunnan kokouksiin osallistui myös taloudenhoi-
taja Tapani Vuopala 6 kertaa.

4. TOIMIKUNNAT JA KERHOT

Johtokunta asetti vuoden alussa seuraavat toimikun-
nat ja kerhot sekä niiden koollekutsujat:

Energiatoimikunta  Heikki Kulusjärvi
Rantatoimikunta  Juha-Pekka Ripatti
Taloustoimikunta  Juha-Pekka Ripatti 
(vuonna 2010 asetettu)
Tapahtumatoimikunta  Lasse Gustafsson
Tiedotus- ja perinnetoimikunta Silve Sahlan

Jumppa , yhteyshenkilö Pirjo Kuusisto ja Eila Toiviai-
nen
Seniorikerho, yhteyshenkilö Anja Tarvas
Sukututkimuskerho, yhteyshenkilö Pirjo Mattila

Toimikunnat ja kerhot ovat kokoontuneet tarpeen 
mukaan. 

Johtokunta asetti sääntöjen mukaisesti vuoden 2011 
viimeisessä kokouksessaan taloustoimi-kunnan vuo-
delle 2012. 

5. TOIMITILA

Yhdistyksen toimitila, Tammenterho, sijaitsee osoit-
teessa Tammipääntie 33. Se on vuokrattu Espoon 
kaupungilta. Rakennuksessa on kokoushuone, 
toimistohuone, keittiö ja kellarissa wc-tilat sekä va-
rastotilaa. Rakennus on ollut koko vuoden kokous- ja 
kerhokäytössä. Ilmoitustauluilla ja hyllyissä on esillä 
tiedotusmateriaalia.

Oman käytön lisäksi Tammenterhon tiloja on annet-
tu kysynnän mukaan muiden paikallisten yhteisöjen 
sekä yhdistyksien kokoustiloiksi. 

6. YHDISTYKSEN KOKOUKSET

Sääntömääräinen kevätkokous pidettiin torstaina 
14.4.2011 Tammenterhossa. Kokoukseen osallistui 
8 varsinaista äänioikeutettua jäsentä ja yksi perhe-
jäsen. Kokouksen puheenjohtajana toimi Juha-Pek-
ka Ripatti. Kokouksessa hyväksyttiin vuoden 2010 
toimintakertomus ja tilinpäätös sekä myönnettiin tili- ja 
vastuuvapaus johtokunnan jäsenille vuodelle 2010.

Sääntömääräinen syyskokous pidettiin torstaina 
15.11.2010 Laaksolahtitalolla. Ennen kokousta Kai 
Haapamäki esitteli Tammipääntien ja Riihiniityntien 
väliin rakennettavan kiertoliittymän rakennussuun-
nitelmat. Syyskokouksen puheenjohtajaksi valittiin 
Tapio Ala-Peijari ja sihteeriksi Eeva-Riitta Puomio. 
Kokouksessa oli läsnä 17 varsinaista äänioikeutettua 
jäsentä ja 2 perhejäsentä. Kokouksessa hyväksyttiin 
toiminta- ja taloussuunnitelma vuodelle 2012 sekä 
vahvistettiin liittymis- ja jäsenmaksut että korvaukset 
johtokunnan jäsenille ja tilintarkastajille.

Syyskokouksessa valittiin yhdistyksen johtokunta 
vuoden 2012 alussa alkavalle kolmivuotiselle toimin-
takaudelle. Yhdistyksen puheenjohtajaksi valittiin yksi-
mielisesti Juha-Pekka Ripatti. Johtokunnan jäsenistä 
Kai Haapamäki, Silve Sahlan ja Kimmo Sierimo olivat 
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erovuorossa. Kaikki erovuorossa olleet henkilöt va-
littiin uudelleen johtokunnan jäseniksi kaudelle 2012 
- 2014. 

Jupperin Omakotiyhdistyksen johtokunta vuodelle 
2012 on siten seuraava: puheenjohtaja Juha-Pekka 
Ripatti, Lasse Gustafsson (2011 - 2013), Kai Haapa-
mäki (2012 -  2014), Juha Kallanranta (2010 - 2012), 
Urpo Kotipalo (2011 - 2013), Heikki Kulusjärvi (2010 
- 2012), Eeva-Riitta Puomio (2010 - 2012), Silve 
Sahlan (2012 - 2014), Kimmo Sierimo (2012 - 2014) 
ja Juha Vepsäläinen (2011 - 2013).

7. JÄSENYYDET YHTEISÖISSÄ

Kuluneena vuotena 2011 Jupperin Omakotiyhdistys 
on toiminut seuraavissa yhteisöissä:

Espoon Kotiseutuyhdistysten Liitto (EKYL)
Silve Sahlan (Jupperin Omakotiyhdistys ry.) valittiin 
Espoon Kaupunginosayhdistysten Liiton syyskokouk-
sessa Albergan kartanossa 23.11.2009 EKYL:in halli-
tuksen varsinaiseksi jäseneksi kaudelle 2010 - 2011. 
Espoon Kaupunginosayhdistysten Liiton syyskokous 
pidettiin Albergan kartanossa 24.11.2011. Tässä 
kokouksessa valittiin Silve Sahlan EKYL:in hallituksen 
varsinaiseksi jäseneksi kaudelle 2012 -2013.

Pro Espoonjoki ry
Kai Haapamäki (Jupperin Omakotiyhdistys ry.) va-
littiin Pro Espoonjoki ry:n edustajiston kokouksessa 
16.3.2010 Pro Espoonjoki ry:n hallituksen jäseneksi 
kaudeksi, joka on edustajiston vuosikokousten väli-
nen aika. Kai Haapamäki valittiin Pro Espoonjoki ry:n 
edustajiston kokouksessa 15.3.2011 Pro Espoonjoki 
ry:n hallitukseen varajäseneksi kaudeksi, joka on 
edustajiston vuosikokousten välinen aika.

Suomen Sukututkimusseura
Yhdyshenkilönä on ollut Pirjo Mattila.

Valtakunnalliset kotiseutupäivät 28. - 31.7.2011 
Turussa
Kai Haapamäki edusti omakotiyhdistystä valtakunnal-
lisilla kotiseutupäivillä.

8. ASUKASTAPAHTUMAT

Talvitapahtuma Jupperin Surffirannassa 13.2.2011
Perinteinen talvitapahtuma järjestettiin kirpeässä pak-
kassäässä. Saimme jälleen nauttia kunnon talvesta, 
joten koko perheen talvitapahtuma saatiin järjestettyä 
Surffirannassa ja Pitkäjärven jäällä. Koivulan talli 
oli tuonut tilaisuuteen Jamiralli -suomenhevosen ja 
Inkkari -ponin lasten riemuksi. Järven jäällä pidettiin 
hiihtokilpailut useassa eri sarjassa ja niin kilpailijat 
kuin huoltojoukotkin pääsivät nauttimaan omakotiyh-
distyksen tarjoamia ilmaisia virvokkeita tarjoiluteltasta. 
Tarkemmat tiedot talvitapahtumasta on julkaistu JOY 
–lehdessä 2/2011. 

Puiden ja pensaiden kevätleikkaus -koulutustilai-
suus 8.3.2011
Omakotiyhdistys järjesti Jupperin koululla puiden ja 
pensaiden kevätleikkausta koskevan koulutustilaisuu-
den. Kouluttajana oli Uudenmaan Marttojen puutarha-
neuvoja Kirsi Mäkinen. Lyhyt uutinen aiheesta julkais-
tiin JOY -lehdessä 2/2011.

Villivihannekset, vaihtelua ruokapöytään -koulu-
tustilaisuus 11.5.2011

Siivoustalkoot 5.5.2011
Perinteisissä siivoustalkoissa siivottiin Tammenterhon 
ympäristöä, Surffirantaa, Jupperinrantaa sekä linja-
autopysäkkien ympäristöjä. Talkoisiin osallistui noin 
parikymmentä henkilöä ja uurastuksen päätteeksi gril-
lattiin makkaraa ja juotiin talkookahvit. Kuvia siivous-
talkoista on julkaistu JOY-lehdessä 3/2011.

Jupperin Kamariorkesterin kesäkonsertti 8.6.2011
Järjestyksessään yhdeksäs Jupperin Kamariorkeste-
rin kesäkonsertti pidettiin Laaksolahden kappelissa 
keskiviikkona 8. kesäkuuta. Konsertin järjestävät 
yhdessä Jupperin Omakotiyhdistys ja Espoon tuo-
miokirkkoseurakunta. Tämänkertaista konserttia oli 
kuulemassa täysi sali, kuten edeltävänäkin vuonna. 
Kesäkonserttiin ei ollut pääsymaksua. Konsertin oh-
jelmalehdykästä saadut tulot lahjoitettiin perinteisesti 
Virossa toimivalle ystävyysseurakunnalle Kuressaa-
ressa. Konsertista on julkaistu lyhyt uutinen JOY-leh-
dessä 3/2011.

Omakotiyhdistyksen retki Saarenmaalle 18. - 
21.8.2011
Matka oli erittäin onnistunut ja matkasta on kirjoitettu 
nelisivuinen artikkeli JOY-lehteen 4/2011.

Perinteiset Römppäjäiset 1.10.2011
Perinteiset Römppäjäiset vietettiin Yhteistuvalla 
lauantaina 1.10.2011. Meriaiheisen teeman mukaan 
järjestetyn ruokailun lisäksi ohjelmassa oli tanssia, 
kilpailuja ja leikkejä. Musiikista vastasi Juha Poikela 
ja tanssiorkesteri Nokiset. Juhliin osallistui noin 50 
henkilöä. Römppäjäisistä on julkaistu kuvasarja JOY-
lehdessä 4/2011.

9. HARRASTUS- JA KERHOTOIMINTA

Jumppa
Jumpparyhmä kokoontui Jupperin koululla torstai-
sin kello 19.00 - 20.00. Jumpan ohjaajina toimivat 
FysioSporttis Oy:n fysioterapeutit. JOY-kesäzumba 
järjestettiin Jupperin kartanon puistossa 6.6.-29.8. 
välisenä aikana maanantaisin klo 19.00-20.00.

Lentopallo
Lentopalloa pelattiin Jupperin koulun voimistelusalis-
sa tiistaisin kello 20.00-21.30 yhdessä Veinin Omako-
tiyhdistyksen kanssa.

Seniorikerho
Seniorikerho kokoontui Tammenterhossa Anja Tarvak-
sen johdolla kunkin kuukauden kolmantena torstaina 
kello 13.00.

Sukututkimuskerho
Sukututkimuskerho kokoontui Tammenterhossa Pirjo 
Mattilan johdolla parittomien viikkojen keskiviikkoina 
kello 19.00.

Luontopolku
Rantamäen luontopolku lähtee Tammenterhon pihas-
ta ja opaskarttoja tehtävineen on saatavilla Tammen-
terhon postilaatikosta. 

10. TIEDOTUS- JA JULKAISUTOIMINTA

Yhdistyksen jäsenlehti JOY
Vuosi 2011 oli Jupperin Omakotiyhdistyksen jäsenleh-
den JOY 34. vuosikerta. Jäsenlehti ilmestyi vuoden 
aikana neljä kertaa. Se jaettiin peittojakeluna koko 
Jupperin alueelle ja postitettiin yhteistyökumppaneille. 
Painosmäärä oli 950 kappaletta per numero
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Internet-sivut
Omakotiyhdistys ylläpiti kotisivuja osoitteessa www.
jupperi.fi. Sivuston sisällöstä vastasi päätoimittajana 
Juha-Pekka Ripatti ja teknisestä ylläpidosta Urpo 
Kotipalo. 

Ilmoitustaulut
Yhdistyksellä on käytössään viisi ilmoitustaulua, jotka 
sijaitsevat Tammenterhon pihassa (Tammipääntie 33), 
Rantaniityllä, Jupperinmetsän ja Riihiniityntien risteyk-
sessä, Riihiniityntien ja Palomäenportin risteyksessä 
ja Laaksolahtitalon vieressä.

Tiedotus- ja perinnetoimikunta
Tiedotus- ja perinnetoimikunta kokoontui Tammenter-
hossa kuukauden kolmantena tiistaina kello 19.00. 
Toimikunnan tärkeimpänä tehtävänä on tehdä neljä 
painettua numeroa jäsenlehteä JOY.

11. ALUEIDEN HOITO

Alueiden hoito on keskittynyt lähinnä Tammenterhon 
tontin ja Jupperinrannan siisteyteen. Jupperinrannan 
uimalaituri laitetaan uimakuntoon 12. toukokuuta ko-
koamalla laituri ja siirtämällä ankkurit paikoilleen.

12. KANNANOTOT JA YHTEYDET

Linnaisten Omakotiyhdistys ja Jupperin Omakotiyh-
distys tekivät 25.7.2011 yhteisen esityksen Elisa 
Oyj:lle kyseisten omakotiyhdistysten toimialueiden 
tietoliikenneyhteyksien parantamiseksi (julkaistu JOY-
lehdessä 4/2011).
 
JOY-lehti 3/2011 ilmestyi 28.8.2011. Kyseisen lehden 
keskiaukeamalla oli vihreälle paperille painettu irrotet-
tava 4-sivuinen asukaskyselylomake omakotiyhdistyk-
sen toiminnan kehittämiseksi. Asukaskyselyn tulokset 
julkaistiin seuraavassa JOY-lehdessä 4/2011.

Etelä-Suomen aluehallintovirasto antoi 4.8.2011 
ympäristönsuojelulain mukaisen päätöksen Helsinki-
Vantaan lentoaseman toimintaa koskevasta ympäris-
töluvasta. Jupperin Omakotiyhdistys valitti 5.9.2011 

päätöksestä Vaasan hallinto-oikeuteen. Uutinen 
aiheesta JOY-lehdessä 4/2011.

Jupperin Omakotiyhdistys ry esitti 17.10.2011 Espoon 
kaupungille Kulkuyhteyksien parantamista Jupperissa 
(julkaistu JOY-lehdessä 4/2011). Espoon kaupunki 
antoi vastauksen esitykseen 10.1.2012 (julkaistu JOY-
lehdessä 1/2012).

13. TALOUS

Yhdistyksen varsinaisen toiminnan kulujäämä oli 
19.671,01 euroa (ed.v. 23.133,01 euroa). Varsinaisen 
toiminnan tuotot, 17.023,38 euroa (ed.v. 16.296,50 
euroa), muodostuvat pääosin yhdistyksen jäsenille 
järjestettyjen asukastapahtumien yhteydessä perityis-
tä osallistumismaksuista.

Yhdistys ei saanut vuonna 2011 toimintaansa varten 
avustuksia. Vuonna 2010 yhdistys sai Espoon kau-
pungilta avustusta 1.800 euroa. Varainhankinnan 
tuotot 670,- euroa (ed.v. 560,- euroa) muodostuvat 
uusien jäsenten liittymismaksuista ja lähialueen yritys-
ten maksamista kannatus-jäsenmaksuista. Sijoitus-
toiminnan tuotoilla on katettu aikaisempien vuosien 
mukaisesti yhdistyksen varsinaisen toiminnan kulu-
jäämää. Tuloslaskelma osoittaa tilikaudelta alijäämää 
7.158,99 euroa (ed.v. alijäämä 7.019,84 euroa).

Yhdistyksen pitkäaikaisesti omistamat varat koostuvat 
lähinnä pörssinoteeratuista osakkeista sekä korko- ja 
osakerahastoihin tehdyistä sijoituksista. Yhdistys ei 
käy aktiivista kauppaa arvopaperimarkkinoilla vaan 
varojen tarkoitus on turvata yhdistyksen toiminnan 
jatkuvuus pitkällä aikavälillä. Sijoitustoiminnan tuotot 
koostuvat osinkotuotoista, mahdollisista osakkeiden 
luovutusvoitoista taikka rahasto-osuuksien lunasta-
misten yhteydessä syntyvästä tuotosta. Yhdistyksen 
taloudellinen asema on vakaa. Tilinpäätöksessä 
yhdistyksen sijoitukset on arvostettu joko hankinta-
menoon tai sitä alempaan sijoituksen käypään arvoon 
tilinpäätöspäivänä.

Espoossa 13.3.2012
Johtokunta

Jupperin Omakotiyhdistys ry:n sääntömääräinen kevätkokous pidetään 
torstaina 26. huhtikuuta 2012 kello 19.00 Tammenterhossa, Tammipääntie 33.

Ohjelma
Klo 18.45 kevätkokoukseen osallistujien ilmoittautuminen, kahvitarjoilu
Klo 19.00 kevätkokous

Esityslista
1. Kokouksen avaaminen;
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjan tarkastajaa 
 sekä muut mahdolliset kokouksen toimihenkilöt;
3. todetaan kokouksen osanottajat ja heidän äänivaltaisuutensa;
4. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus;
5. esitetään hyväksyttäväksi johtokunnan laatima edellisen toimivuoden toimintakertomus;
6. esitetään edellisen toimintavuoden tilikertomus ja tilintarkastajain lausunto;
7. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä ja 
8. käsitellään muut johtokunnan esittämät tai sääntöjen 5. pykälässä tarkoittamat asiat.

Tervetuloa!     Johtokunta, Jupperin Omakotiyhdistys ry.

KUTSU KEVÄTKOKOUKSEEN
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Olemme talven aikana saa-
neet seurata liittymä alueen 
pohjanvahvistustöiden edis-
tymistä lähinnä Riihiniityn-
tien puolella. 

Kaivinkoneet ovat todella syöt-
täneet ahkerasti turpeeseen ja sa-
veen säiliöistään kalkkisementti-
seosta. Töitä on tehty iltamyöhään 
sekä viikonvaihteessa. Toivotaan, 
että kemikaalien sekoitus on ollut 
oikea jotta savi ja turve on alkanut 
kovettua. 

Joulukuussa alkaneissa metsän-
hakkuissa puita kaadettiin aluksi 
aika rajatusti suoalueelta. Töiden 
edetessä ja työsuunnitelmien val-
mistuttua puita on jouduttu kaata-
maan jatkuvasti lisää muun muassa 
kiertoteitä varten, joten työmaa on 
nyt aika aukeata aluetta. Tulen kes-
kustelemaan teknisen keskukseen 
suunnitteluinsinöörin kanssa, että 
heillä täydennettäisiin vihersuun-
nitelmaa kaadettujen puiden osalta. 
Valmistuvan kiertoliittymän keskel-
le olisi hyvä ideoida vanhaa Juppe-
ria kuvaava taideteos, esimerkiksi 
malmi- tai kalkkikaivoksen toimin-
taan liittyvä. Ideoita toivotaan!

Työmaa-aluetta kiertävät kevyen 
liikenteen tiet olivat menneenä tal-
vena pimeillä ja lumisilla keleillä 
ongelmallisia. Lisää vaikeuksia on 
tuonut heikko viitoitus. On ollut 
aika mutkikasta päästä ”virallista 
reittiä” bussipysäkeille. Helpom-
paa on ollut kävellä Laaksolahden-
tien pysäkille kuin kiertää koira-
puiston polkua. Onneksi Jupperin 
koulua käyvät pienet lapset voivat 
kulkea Laaksolahdentien liikenne-
valoista. Autoliikenne on kaikesta 
huolimatta nähdäkseni sujunut aika 
joustavasti, tähän on varmaankin 
vaikuttanut alueelle asetettu 30 km 
nopeusrajoitus. Lisäksi nopeuksia 

ovat rajoittaneet työmaan runsaat 
työkoneet. Työkoneiden liikkumi-
nen on kylläkin tuonut mukanaan 
tien käyttäjille syytä varovaisuu-
teen mutta myös vaarallisuutta.

Saadakseni selville miten työt 
etenevät keväällä kävin jututta-
massa työmaapäällikköä. Hänen 
mukaansa seuraavaksi pohjanvah-
vistustyöt siirtyvät Pitkäjärventiel-
le. Ennen kuin työt päästään aloit-
tamaan tullaan ajoneuvoliikenne 
siirtämään Tammipääntien puolel-
le rakenteilla olevalle kiertotielle. 
Kiertotie jatkuu ajantasauspysäkin 
kautta ja tästä syystä tullaan linjan 
15 päätepysäkki siirtämään Riihi-
niityntien puolelle. Samasta syystä 
myös työmaan työkopit siirtyvät 
Jupperinmetsän tuntumaan. Pitkä-
järventien rakennusvaihe tulee kes-
tämään pitkälle kesään, sillä edes-
sä on monia vaikeita työvaiheita. 
Lisäksi työmaalla aloitetaan lähi-
aikoina myös uusittavien vesi- ja 
viemärijohtojen rakentaminen Jup-
perinmetsä-tieltä Tammipääntien 
suuntaan ja edelleen rakennetta-
valle jätevesipumppaamolle uuden 
päätepysäkin taakse. Linnaisista 
tulevat vesijohdot sekä viemäri uu-
sitaan myös kesän aikana.

Olen havainnut, että työmaa 
alueella olevaa 30 km nopeusra-
joitusta eivät kaikki autoilijat nou-
data ja saman ovat todenneet myös 
työmaalla olevat. Niinpä turvalli-

suuden parantamiseksi tielle on tu-
lossa nopeusnäyttötaulut. Tämä on 
varmaankin hyvä juttu, sillä olen 
itse havainnut, että Riihiniityntien 
näyttötaulu kummasti alentaa aina-
kin hetkellisesti nopeuksia.

Jalankulkijoille työmaa ei edel-
leenkään lupaa paljoa parannuk-
sia, esitinkin heille uuden suojatien 
tarpeesta Riihiniityntien seutuville, 
pysäkeille 15, 315, 25 ja Vantaan 
suuntaan meneville. Polkupyö-
räliikenne työmaan ohi Vantaalle 
sekä Karakallion suuntaan on aika 
ongelmallista, sillä kulku koira-
puiston kautta on aika mutkikas 
ja muhkurainen. Tästä seuraa, että 
todennäköisesti pyöräilijät tulevat 
käyttämään ajorataa josta taasen 
seuraa turvallisuusriski ja haittaa 
autoilijoille.

Viemäritöiden edetessä nykyisen 
päätepysäkin alueelle ja kiertotien 
liikenne tulevat merkittävästi hait-
taamaan lähiasuntoihin kulkua ja 
vaativat erityisjärjestelyjä. Raken-
nustöiden edetessä pääväylälle sa-
moin kuin kiertotien käyttöönotto 
vaikuttanevat liikenteen sujuvuu-
teen, joten on odotettavissa pientä 
ruuhkaa. Lisäksi on syytä varautua 
lähes viikoittaisiin muutoksiin lii-
kennejärjestelyissä. Toivon mukaan 
linja 24 pystytään ajamaan aikatau-
lussaan Leppävaaraan, jotta yhteys 
junaan toimisi.

Kai Haapamäki 

Kiertoliittymän 
rakentaminen etenee
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”Rokki-Kokki bändi tulee 
taas. Me tultiin teille tän-
ne soittamaan…” Aurin-
koisena talvisunnuntaina 
29.1.2012 saapui Jupperin 
koululle konserttia kuu-
lemaan yli 100 innokasta 
kuulijaa. 

Konserttia odotellessa oli muka-
va verrytellä salin temppuradalla ja 
näin oltiinkin vetreässä kunnossa 
kun ensimmäiset tahdit kajahtivat. 
Bändi esitti tuttuja lastenlauluja, 
mutta myös omia biisejään. Yhteis-
tä kaikille lauluille oli, että mukana 
sai laulaa ja jokaisessa laulussa oli 
mukana hieman koreografiaa, jo-
hon oli helppo tulla mukaan. Kon-

sertissa oli mukana useita ensiker-
talaisia. Pieniä taaperoita, joille oli 
turvallista ottaa ensikosketus kon-
serttikokemukseen lähikoululla. Oli 
kuulijoiden joukossa paljon koulu-
laisiakin joiden, lanteet ´keinuivat 
rytmin tahdissa. Loppulauluksi 
kajahti yhteislauluna ”Jos sun lysti 
on….”- ja lystiähän meillä kaikilla 
oli koko konsertin ollut.

Konsertin jälkeen suuntana oli 
puffetti, jossa arpaonni suosi jo-
kaista ja iltapäiväkahviakin herk-
kuineen oli tarjolla, joten voiko 
sunnuntai iltapäivää enää muka-
vammin viettää. Konsertti toteu-
tettiin yhteistyössä Mannerheimin 
Lastensuojeluliiton Laaksolahden 
paikallisyhdistyksen ja Jupperin 
Omakotiyhdistyksen kanssa. 

Hanna Mikkonen

Rokki-Kokki bändi kävi 
Jupperissa

Jupperin Omakotiyhdistys ry.
Puheenjohtaja 2011:
Juha-Pekka Ripatti juha-pekka@jpripatti.net  Kaivoskuja 5 A 2 0400 463 941

Johtokunta 2011:
Lasse Gustafsson lasse.gustafsson@kolumbus.fi  Kaivoskuja 12  0400 458 167

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

Eeva-Riitta Puomio (sihteeri), eeva-riitta.puomio@sci.fi  Peltorinteenkuja 1 050 531 9219 

Silve Sahlan  silve.sahlan@kolumbus.fi  Tammipäänpolku 5 A 050 344 5927 

Kimmo Sierimo  kimmo.sierimo@luukku.com    Jupperinmetsä 16 050 412 6335

Juha Vepsäläinen juha.vepsalainen@vepsalainen.com Peltotie 7 B 1  0500 451 902

Taloudenhoitaja:
Tapani Vuopala  tvuopala@deloitte.fi      040 532 2114

Olavi Laine, kunniapuheenjohtaja  
Artturi Winqvist, kunniajäsen  

Jäseniä 457 henkilöä

Kotisivu: http://www.jupperi.fi

Yhdistyksen toimitila Tammenterho on jäsenistön käytettävissä. 
Tiedustelut Urpo Kotipalo: p. 040 503 6067
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Jupperin Omakotiyhdistys ry

Tapahtumakalenteri

Omakotiyhdistyksen järjestämät kerhot jatkavat 
yhdistyksen toimitilassa Tammenterhossa, Tam-
mipääntie 33.

Seniorikerho kokoontuu kuukauden kolmantena 
torstaina klo 13.

Tiedustelut Anja Tarvas
puh. 050 564 1173 

Sukututkimuskerho jatkuu aina parillisten viik-
kojen keskiviikkoina kello 19.

Tarkemmin Pirjo Mattila
puh. (09) 855 5004

Tapahtumatoimikunta kokoontuu pääsääntöises-
ti parittomien viikkojen keskiviikkoisin klo 19.

Tiedustelut Lasse Gustafsson 
puh. 0400 458 167

Tiedotus- ja perinnetoimikunta (T & P) kokoon-
tuu kuukauden kolmantena tiistaina kello 19. 
Muulloin lehden aikataulun vaatiessa. 

Tiedustelut Silve Sahlan
puh. 050 344 5927

Jupperin koululla toimivat kerhot:

Jumppa torstaisin klo 19-20 Jupperin koululla. 
 Tiedustelut eila.toiviainen@laurea.fi

puh. 046 856 7564

Lentopallo Jupperin koulun voimistelusalissa  
tiistaisin  klo 20-21.30 Veinin omakotiyhdistyk-
sen kanssa. Ulkokengillä ei saa mennä pukuhuo-
neisiin ja sisätiloissa on oltava vaaleapohjaiset 
sisäpelikengät.

teuvo.tikkanen@elisanet.fi 
puh. 050 559 2209

www.jupperi.fi

Huhtikuu

su 15.4. JOY 2/12 ilmestyy
ti 17.4. T & P
ke 18.4. Sukututkimuskerho
to 19.4. Seniorikerho
ke 25.4. Tapahtumatoimikunta
to 26.4. Kevätkokous (s.20)

Toukokuu

ke 2.5. Sukututkimuskerho
ti 8.5. Johtokunnan kokous 
ke 9.5. Siivoustalkoot (takakansi)
ti 15.5. T & P
ke 16.5. Sukututkimuskerho
ke 23.5. Kasvienvaihto (takakansi)

Kesäkuu

ma 4.6. Zumbat alkaa (s. 14)
ke 6.6. Kamariorkesterin konsertti (15)
ti 12.6. Johtokunnan kokous 

Elokuu

ti 14.8. Johtokunnan kokous 
su 26.8. JOY 3/2012 ilmestyy

Syyskuu

ti 11.9. Johtokunnan kokous 
la 29.9. Römppäjäiset

HSY:n keräysautot kiertävät taas huhti–tou-
kokuussa Espoossa. 
Keräysautoihin voi tuoda maksutta kotita-
louksien vaarallisia jätteitä, sähkölaitteita ja 
metalliromua.
Jupperin pallokentälle (Rantatie 15) autot 
saapuvat  torstaina 19.4. klo 17.00 - 17.30
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