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Jupperin Omakotiyhdistyksen

Puheenjohtajalta

Muutama päivä sitten Hämeenkylään avattiin uusi K-supermarket. Minulla oli suuret odo-
tukset erityisesti tuoreliha- ja kalatiskiä kohtaan, koska kyseessä on aivan uusi kaupaksi 
rakennettu rakennus eikä vanhan remontointi. Mielikuvissani toivoin jotakin Sellon Ci-
tymarketin tasoa, joten kävin uteliaana tutustumassa avattuun myymälään. Valitettavasti 
uusi kauppa tarjoaa samoja tuotteita samassa paketissa kuin kaksi muutakin lähellä olevaa 
K-supermarkettia, ainoastaan väljemmissä tiloissa. Lisäarvoa tuo Alkon myymälä, tosin 
vastaava palvelukonsepti toteutui jo aikaisemmin Lähderannan S-marketissa. 

Televisiosta tulee viikoittain kymmeniä tunteja erilaisia ohjelmia, joissa ammatti- ja ama-
töörikokit kilpailevat taidoissaan, julkkikset kokkaat toisilleen tai ohjelmassa kierretään 
ympäri maailman maistelemassa mitä ihmeellisimpiä ruokia, tai syömässä täysin järjettö-
män kokoisia ruoka-annoksia. Lähes kaikissa naistenlehdissä ja kauppaketjujen asiakas-
lehdissä lienee painettuna ruokareseptejä ja -liitteitä. Toisin sanoen kaikkialla kannustetaan 
tekemään itse ruokaa hyvistä raaka-aineista.

Jokin tässä yhtälössä ei pidä paikkaansa. 

Sekä S- että K-ketjun myymälöiden tuoreliha- ja kalatiskit ovat lähes samanlaiset. Tiskin 
valikoima koostuu lähinnä kassikasvatetusta kirjo- ja merilohesta fileinä sekä porsaan ja 
naudanpihveistä marinadissa tai ilman. Muut lihat löytyvät kylmähyllystä suojakaasuun 
tai vakuumiin pakattuna. Pintamaustettu porsaan sisäfilee tai hunajamarinoidut broilerin 
fileesuikaleet eivät todellakaan ole niitä raaka-aineita, joita kokkiohjelmissa käytetään.

Tapasin elokuun alussa erään metsästysseuran 50-vuotisjuhlissa miehen, joka oli avan-
nut kesällä Hämeenlinnan keskustassa tuorelihamyymälän. Hän itse leikkaa ja paloittelee 
eläinten ruhot sekä myös jatkojalostaa lihaa muun muassa palvituotteiksi. Kyseisestä myy-
mälästä saa myös syksyisin hirven- ja valkohäntäpeuran lihaa, sillä hän ostaa kokonaisia 
ruhoja paikallisilta metsästysseuroilta. Hämeenlinnalaiset ovatkin olleet erittäin tyytyväisiä 
palveluliikkeeseen.

Ennen vanhaan kaupungeissa oli edellä mainitun kaltaisia erikoisliikkeitä, jotka pystyi-
vät toimittamaan asiakkaiden toiveiden mukaisia tuotteita ja palveluita. Vaikka M-Market 
Laaksolahdesta on puuttunut tuoreliha- ja kalatiski, se on kuitenkin pyrkinyt toimimaan 
asiakaslähtöisesti tarjoten vaihtoehdon Rainbow- ja Pirkka-tuotteille. Kauppiaat Juha ja 
Salla Matilainen kertovat tässä lehdessä tulevaisuuden suunnitelmistaan. 
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Jupperin kamariorkesterin 
10-vuotisjuhlakonsertti

Me olemme saaneet useita 
vuosia nauttia aina kesä-
kuun alussa ihanasta, an-
toisasta kamarimusiikista. 
Tänä vuonna tapahtuma 
oli keskiviikkona 6.6.2012. 
Muusikot keräsivät nyt va-
roja Viron Kuressaaren 
ystävyysseurakunnan vuo-
sittaiselle erityiskohteelle. 
Espoon Tuomiokirkkoseu-
rakunta ja Jupperin Oma-
kotiyhdistys ry osallistuivat 
järjestelyihin. 

Kuulijoita on usein ollut enem-
män kuin Laaksolahden kappelin 
saliin olisi mahtunut. Tällä kertaa 
kuulijoita oli noin 100. Monet jup-
perilaiset, ja laaksolahtelaiset ovat 
odottaneet aina kesäkuun alussa 
tätä tapahtumaa. ”Kesä alkaa vasta 
tämän konsertin jälkeen.” Näin olen 
kuullut monen kommentoivan.

Kuulijoita yleisön joukossa on 
pitkienkin matkojen takaa. Monel-
le tämä on tullut jokavuotiseksi ta-
vaksi tulla Laaksolahden kappeliin 
kuuntelemaan Jupperin kamarior-
kesterin konserttia. Jotkut kutsuvat 
ystäviä ja sukulaisia mukaan kon-
serttiin. Mikä onkaan sen muka-

vampaa kuin kokea yhdessä musii-
killinen nautinto. Meille kuulijoille 
tämä kaikki on helppoa. Me vain 
menemme konserttiin, istahdamme 
tuoliin ja keskitymme musiikkia 
kuuntelemaan. Näin saamme hen-
gen ravintoa, mutta meitä hemmo-
tellaan lisäksi väliajalla kahvikup-
posella ja vahtimestarin leipomilla 
mainioilla korvapuusteilla. Emme 
arvaakaan, mikä työ ja oman ajan 
panostus on tehty, ennen kuin tä-
män konsertin valmistelut on saa-
tu siihen vaiheeseen, jolloin yleisö 
saapuu saliin. 

Se ydinjoukko muusikoita, jot-
ka ovat olleet mukana vuodesta 
toiseen, ovat joka vuosi keränneet 
soittajia mukaan. Solisteina on ol-
lut tunnettuja muusikoita ja nuoria 
lahjakkuuksia. Kapellimestarina on 
yleensä ollut viulutaiteilija Maarit 
Kirvessalo, joka on myös toiminut 
orkesterin muodostamisen primus 
motorina. Vuonna 2007 vieraileva-
na kapellimestarina oli Jorma Pa-
nula. Tänä vuonna kapellimestarina 
toimi Pekka Haapasalo. Ei varmasti 
ole helppoa saada oikeanlaista or-
kesterin kokoonpanoa muodostet-
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Ritva Tuutti-Friman

Pekka Haapasalo ja Terttu Iso-Oja
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tua. Osaammeko tarpeeksi arvos-
taa muusikoita, jotka tulevat ilman 
korvausta soittamaan? Olemme 
äärettömän kiitollisia näistä kon-
serteista, joita olemme Laaksolah-
den kappelissa saaneet kuunnella ja 
nauttia.

Solisteina tänä vuonna olivat Roi 
Ruottinen, sello ja Terttu Iso-Oja, 
sopraano. Kuulimme Antonio Vi-
valdin konserton sellolle ja orkes-
terille h-molli RV 424 sekä Georg 
Friedrich Händelin aarioita Terttu 
Iso-Ojan esittämänä. Väliajan jäl-

keen kamariorkesteri soitti Anton 
Dvorakin serenadin jousiorkesteril-
le E-duuri op. 22. Lausuntataiteilija 
Ritva Tuutti-Friman luki musiikki-
esitysten välissä muutamia psalme-
ja.

Lea Ala-Peijari

Roi RuottinenMaarit Kirvessalo
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Helpompi arki hoivakodissa

Attendon Laaksolahden 
hoivakodissa arki alkaa 
asettua uomiinsa. Marras-
kuussa avatussa ikäihmis-
ten hoivakodissa asutaan 
jo kaikissa neljässä ryh-
mäkodissa. Kaikkiaan uusi 
hoivakoti tarjoaa paikan 
65 asukkaalle. He tulevat 
pääosin Espoon kaupungin 
kautta, ja suurin osa on es-
poolaisia. 

Hoivakoti sopii ikäihmiselle hyvin 
asuinpaikaksi esimerkiksi silloin, 
kun muisti alkaa pettää tai kun ko-
tona asuminen alkaa muuten olla 
turvatonta tai turhan hankalaa ker-
too hoivakodin johtaja Kaisa Pyr-
hönen. Hoivakoti on viimeistä yk-
sityiskohtaa myöten tarkoitustaan 
varten suunniteltu. Ovet saa auki 
painikkeilla, joten myös apuväli-
neiden kanssa on helppoa liikkua. 
Pitkiä käytäviä ei ole, ja yhteiset ti-
lat ovat valoisat ja avarat. Olohuo-

neeseen kokoonnutaan juttelemaan 
ja katsomaan tv:tä, ateriat syödään 
yhteisen pöydän ääressä.

Toimivaksi suunniteltu
Hoivakoti on useimmille asuk-

kaille koti loppuelämän ajaksi. Siksi 
siitä pyritään myös tekemään mah-
dollisimman kodinomainen. Seinät 
on maalattu lämpimillä väreillä ja 
taulut ripustettu paikoilleen. Näi-

denkin yksityiskohtien avulla tue-
taan asukkaiden elämänilon ja toi-
mintakyvyn säilymistä. Jokainen 
ryhmäkoti on oman värisensä. Se 
helpottaa tilojen hahmottamista. 
Valokuvista tehdyt seinätaulut pa-
lauttavat mieleen tuttuja maisemia. 
Sohvaryhmä houkuttaa siirtymään 
muiden seuraan.

Kotiruokaa
Attendon uusissa hoivakodeis-

sa, Mummoloissa, on useimmissa 
oma ruuanvalmistuskeittiö ja oma 
kokki. Ruokalista suunnitellaan ra-
vitsevaksi ja terveelliseksi ja sellai-
seksi, että se ruoka maistuu. Tarjol-
la on tavallista kotiruokaa, joka on 
oikein hyvää. Aivan ihana on myös 
tuoreen leivän tuoksu: meillä saa-
daan joka arkiaamu uunilämmintä 
leipää. Ruuan pitää paitsi maistua 
myös näyttää hyvältä. Ja ruuan 
tuoksukin parantaa ruokahalua. 
Monella kotoa muuttavalla asuk-
kaalla on saattanut ruokahuolto olla 
vähän rempallaan. Ikäihmisen voi-
mat alkavat monesti palautua jo sen 
avulla, että syödään hyvin ja sään-
nöllisesti, kertoo hoivakodin johta-
ja Kaisa Pyrhönen.
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Kodikkaita rutiineita 
Laaksolahden hoivakodin yhtei-

sö alkaa juuri muodostua. Hoivako-
ti ei ole valmis sillä, että sisälle on 
muutettu, vaan yhteisten toiminta-
tapojen muodostuminen vie aikaa. 
Laitosmaisuutta kuitenkin vältel-
lään tietoisesti. Asukkaat heräile-
vät omaan tahtiinsa ja sen jälkeen 
sovitaan, miten päivä aloitetaan. 
Joku herää aikaisin, toinen haluaa 
nukkua myöhempään. Yöhoitajat 
avustavat aamutoimissa niitä, jotka 
heräilevät jo viiden aikoihin. Sen 
verran katsotaan, ettei vuorokausi-
rytmi mene ihan sekaisin. 

Toimintaa hoivakodissa järjes-
tetään sen mukaan, mikä asukkaita 
kiinnostaa. Liikuntatuokiot, kuten 
tuolijumppa tai hernepussin heit-
to, ovat tärkeitä pitämässä liikun-
takykyä yllä. Muutakin toimintaa 
järjestetään, jotta jokaiselle olisi 
jotakin mieleistä. Arjen askareisiin, 
pöydän kattamiseen tai pieneen 
siistimiseen, saa myös osallistua, 
jos haluaa. Siitä tulee monelle ko-
dikas tunnelma.

Vanhat viisut muistetaan
Kun neljäskin ryhmäkoti on 

toiminnassa, on hyvä aika hank-
kia hoivakodille yhteistyökump-
paneita. Kaisa Pyrhöselle itselleen 
musiikki on sydäntä lähellä, ja sitä 

varmasti Laaksolahden hoivakodis-
sakin kuullaan. Henkilökunnassa 
on muutama hyvä laulaja, ja mui-
takin on rohkaistu laulelemaan. Ei 
ole niin tarkkaa, että meneekö se 
ihan nuotilleen.

Vanhat kappaleet muistetaan 
vuosikymmenienkin takaa, ja nii-
den kuuleminen virkistää mieltä. 
On suunniteltu myös koirakaverei-
den käyntejä ja koulujenkin kanssa 
viritellään yhteistyötä. Todennäköi-
sesti kumppanit löytyvät yhdistys-
ten suunnalta. Seurakunnasta käy-
dään jo nyt säännöllisesti pitämässä 
hartauksia.

Seuraa ja rauhaa
Muutama vanha ystävä on ta-

vannut toisensa uudelleen taas 
hoivakodissa. Jos liikkuminen on 
käynyt vaikeaksi, on kyläilykin 
jäänyt. Esteettömässä hoivakodissa 
sekin on helpompaa. Elämänhalu 
pysyy yllä, kun yksinäisyys helpot-
taa. Täällä pääsee muiden seuraan, 
mutta omassa rauhassaan saa olla 
niin halutessaan. Ympärivuorokau-
tinen hoiva tuo turvaa asukkaille ja 
mielenrauhaa omaisille. Omaisille 
järjestetään omaisten iltoja, mutta 
luontevimmin tieto kulkee omais-
ten vierailujen yhteydessä. Jokai-
sella asukkaalla on oma hoitaja, 
joka tuntee parhaiten hänen tilan-
teensa.

Helppo työskennellä
Varta vasten hoivaa varten suun-

niteltu hoivakoti on myös hyvä 
työskentely-ympäristö. Jokaisella 
asukkaalla on talon puolesta säh-
kösänky, joka vähentää nostelun 
tarvetta ja tukee asukkaan oma-
toimisuutta. Suihku- ja saunatilat 
ovat esteettömiä ja kalusteet niissä 
säädettäviä. Tilat ovat avaria, joten 
apuvälineiden lisäksi hoitajakin 
mahtuu vielä avuksi. Kehitämme 
työtä koko ajan.

Hyvä yhteishenki henkilökunnan 
kesken välittyy myös asukkaille ja 
osaltaan tukee heidän hyvinvointi-
aan. Asukkaiden hyvinvoinnin tu-
keminen on henkilökunnan keskei-
nen tehtävä, ja se on Laaksolahden 
hoivakodissa sisäistetty.

Johanna Koskinen, 
tiedottaja, Attendo Oy

Laaksolahden hoivakodissa ruoka tulee omasta keittiöstä.
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Hoivakodin johtaja Kaisa Pyrhönen

Laaksolahden hoivakoti
Rastasniityntie 45, 
02620 Espoo
Puh. 030 634 4440, 
gsm 040-672 4636, 
fax 030 634 4441
www.attendo.fi
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Vappu Taipale kertoi viime 
keväänä ilmestyneestä kir-
jastaan ”Vanha ja vireä” 
Laaksolahden kirjastossa 
13.2.2012. Tilaisuuteen oli 
odotetusti saapunut paljon 
kuulijoita. Yleisöstä suu-
rin osa oli naisia. Oli hie-
noa saada henkilö, jolla on 
mahtava ura takanaan, ker-
tomaan kokemuksistaan. 

Vappu Taipale on ehtinyt elämäs-
sään hyvin paljon, hengästyttävän 
paljon. Hän valmistui alun perin las-
tenpsykiatriksi, mutta politiikka vei 
sittemmin mukanaan. Hän on ollut 
Stakesin ylijohtaja ja ollut monien 
kansainvälisten organisaatioiden ja 
kongressien puheenjohtajana. Li-
säksi hän on neljän lapsen äiti ja nyt 
moninkertainen isoäiti. Oma äitikin 
on yli 90-vuotias. Vappu Taipale 
on sitä mieltä että ”vanhuksiin” on 
suhtauduttu hyvin vähättelevästi ja 
jopa loukkaavasti. On sanottu, että 
Suomen ongelma on pitkäikäisyys 
ja että Suomessa on varastossa van-
huksia, joiden vaihtuvuus on pieni. 
Eikö ole aika loukkaavaa? Tässä oli 
Vappu Taipaleelle yksi kimmoke 
lähteä mukaan vaikuttamaan van-
hustyöhön. Hän sanoi itse olevansa 
feministi ja onkin aina ollut taiste-
lija luonteeltaan. Hän on taistellut 
aina sen asian puolesta, johon hän 
on uskonut.

Miksi sitten lastenpsykiatri kir-
joittaa kirjan iäkkäistä ihmisistä, 
lähinnä iäkkäistä naisista ja kaikes-
ta, mitä tähän liittyy. Vappu Taipale 
kertoi, että lapsia ja lapsuutta on 
tutkittu paljon, mutta ei ”vanho-
jen” naisten elämää. Siinä on myös 
toinen syy tälle alueelle perehtymi-
seen. Me elämme pidempään, olem-
me terveempiä pidempään kuin 

ennen. Yhä useammat 80-vuotiaat 
ja sitäkin vanhemmat elävät hyvin 
täysipainoista elämää. Ja miksem-
me saisi? Juuri tähän meidän pitää 
pyrkiä. Tietenkin myöhemmällä 
iällä tulee kaikenlaisia vaivoja, iän 
mukanaan tuomia oireita ja ongel-
mia, mutta niihin pitää suhtautua 
oikealla tavalla. Tietenkin sairaudet 
pitää hoitaa, mikäli ne ovat lääke-
tieteellisin keinoin hoidettavissa. 
Muihin iän tuomiin ongelmiin kan-
nattaa suhtautua huumorilla ja kär-
sivällisyydellä.

Kannattaa antaa aikaa itsellemme, 
jos olemme tulleet vähän hitaim-
miksi. Jos näkömme on huonontu-
nut, kannattaa lukea ja työskennellä 
erittäin valoisassa paikassa. Tulem-
me kömpelömmiksi, mutta onhan 
meillä aikaa tehdä asioita hitaasti. 
Meidän, ikääntyneiden naisten kan-
nattaa hemmotella itseämme. Nyt 
jos koskaan olemme ansainneet 
sen. Aikaisemmin oli kenties aina 
niin kiire, oli ura, perhe ja niin edel-
leen, ettei ehtinyt itseään eikä omaa 
hyvinvointia ajatella. Elämä vain 
kulki rutiininomaisesti ja näin vuo-
det vierivät. Vappu Taipale sanoi: 
”Te ikääntyneet naiset olette tär-
keitä tässä yhteiskunnassa nyt tällä 
hetkellä. Moni hoitaa lapsenlapsi-
aan, jotkut tekevät omaishoitajana 
korvaamatonta työtä, jotkut ovat 
menneet kantamaan oman kortensa 
vapaaehtoistyöhön.” Me ikäänty-
neet naiset olemme tärkeä ryhmä ja 
voimavara yhteiskunnassa, Vappu 
Taipale sanoi. Meitä pitää kuunnel-
la ja ottaa toiveemme huomioon.. 
Voimme hyvin elää 100-vuotiaiksi, 
mikseipä 110-vuotiaiksi, mutta aina 
tietyin varauksin.

Me jaksamme vielä matkustella, 
mutta tahti ei ehkä ole enää sama 
kuin 40 vuotta sitten. Nautimme 
liikunnasta ja kuntoilusta, mutta 
meidän on valittava itsellemme 

nykyään sopiva laji. Iäkkäät naiset 
ovat kulttuurin suurkuluttajia.. Te-
atterithan ovat täynnä vähän vart-
tuneempaa naissukupuolta. Har-
maista hiuksista ja rypyistä siellä 
täällä ei pidä välittää. Monien kau-
niit piirteet ovat ikääntyessä vain 
korostuneet. Kasvoihin on tullut 
eletyn elämän myötä sielukkuutta. 
Meidän iäkkäiden naisten elämä on 
arvokasta ja nautinnollista. Meil-
lä on monia ”etuisuuksia”, joita 
ei nuorilla ole. Meillä on vihdoin 
omaa aikaa ja voimme aika reip-
paasti ”tässä iässä” sanoa oman 
mielipiteemme muista välittämät-
tä. Ei ole vaaraa tulla irtisanotuksi 
työpaikalta, jos vähän töksäyttelee. 
Me voimme melko vapaasti syödä 
ja juoda mitä haluamme. Meidän ei 
tarvitse olla kuin langanlaihat leh-
tien mannekiinit. Päinvastoin pieni 
pyöreys on tutkimusten mukaan 
edullista iäkkäälle naisella eikä pie-
ni kolesteroliarvon koholla olo ole 
hengenvaarallista.. Näitä kaikkia 
asioita Vappu Taipale korosti pu-
huessaan vanhasta ja vireästä ihmi-
sestä.

Lisäksi eräs tärkeimmistä elä-
mään ja elämiseen liittyvistä asiois-
ta oli hänen mielestään ihmissuh-

Vappu Taipale Laaksolahden 
kirjastossa
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teet eli perhe, sukulaiset ja ystävät. 
On tärkeää, että on vanhoja, hyviä 
ystäviä läpi koko elämän. Hyvät 
läheiset ilmisuhteet ja ystävät ovat 
niitä tärkeitä elämän eliksiirejä. On 
tärkeätä antaa aikaa, apua ja läs-
näoloa ja rakkautta perheelle, ys-
täville ja kanssaihmisille. Ihminen 
kehittyy ja voi hyvin vain ihmisten 
parissa. Niin monet vanhukset kär-
sivät yksinäisyydestä ja taantuvat 
tästä syystä. Tähän pitäisi puuttua.

Ihmissuhteiden ja ystävien ohes-
sa samalla viivalla ovat harrastuk-
set. Harrastuksia ja kiinnostuksen 
kohteita täytyy jokaisella olla. Ja 
varmasti jokaiselle löytyy jokin 
sopiva mielenkiinnon ja innostuk-
sen kohde. Moni jatkaa nuoruuden 
harrastusta tai aloittaa jonkin ihan 
uuden. Jotkut ovat eläneet elämän-
sä ajatellen, että nyt minulla ei ole 

aikaa siihen ja tuohon, mutta sitten 
kun olen eläkkeellä, sitten teen. Eli 
nyt kannattaa vain rohkeasti ryh-
tyä harrastamaan, opiskelemaan 
vaikkapa jotakin itselle ihan uutta 
kieltä, harrastamaan sukututkimus-
ta, tekemään käsitöitä tai muuta 
luovaa työtä ja niin edelleen. Van-
ha oppii yhtä hyvin kuin nuorikin. 
Hän tarvitsee vain kertausta ja tois-
toa vähän enemmän. Tietysti vahva 
motiivi täytyy olla.

Vappu Taipaleen mielestä nau-
raminen antaa energiaa, iloa ja 
voimaa ikääntyneelle henkilölle. 
Naurakaa usein! Olkaa iloisten ih-
misten seurassa, joiden kanssa on 
hauskaa. Vappu Taipale kertoi, että 
kuusivuotias nauraa päivässä 300 
kertaa, kun taas aikuinen vain 15 
kertaa. Näin tutkimusten mukaan.

Liikunnan harrastaminen on 

elintärkeätä ikääntyvälle ihmisel-
le. Liikkumaton ”vanhus” kadottaa 
lihaksensa nopeasti. Vappu Taipale 
korosti erityisesti reisilihasten kun-
non tärkeyttä. ”Mummous” on ollut 
tärkeä rooli eri puolilla maailmaa. 
Isoäidit ovat hoitaneet lapsenlapsia 
ja antaneet heille perinnetietoa sekä 
neuvoja elämään oman elämän ko-
kemuksensa perusteella. Vanhene-
minen on samanlaista kaikkialla 
maailmassa. Vappu Taipale kertoi, 
että on ilmennyt, että siellä missä 
”mummot” hoitavat lapsia tai ovat 
kiinteästi osana perhettä, lapset pär-
jäävät hyvin elämässä. Erityisesti 
Vappu Taipale korosti seuraavaa: 
”Me ikäihmiset olemme tärkeitä, 
me olemme voimavara. Meitä ei 
tyhjäksi tehdä”.

Lea Ala-Peijari

Mongolia 2011 –valokuvanäyttely 
Viherlaakson kirjastossa 1.8.-14.9.2012

Jupperilainen valokuvaaja 
Nina Mönkkönen matkusti 
Mongoliassa kesällä 2011. 
Matkan tuloksena syntyi 
laaja kokoelma kuvia Mon-
golian luonnosta, asukkaista 
ja elämänmenosta.  Kuvia 
oli esillä Laaksolahden kir-
jastossa huhti - kesäkuussa 
2012. Nyt kuvia Mongolias-
ta on nähtävillä Viherlaak-
son kirjastossa 14.9. asti. 
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Kirjasto on avoinna
arkisin: ma, to klo 14-20, 
ti, ke, pe klo 9-16.
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Kotikonsertti Jupperissa

Kaikki sai alkunsa Sari Ho-
masen järjestämästä yllä-
tyksestä miehelleen. Hän 
kutsui Voice of Finlandissa 
menestyneen Selja Sinin 
esiintymään miehensä 50-
vuotissynttärijuhlille. 

Homaset ihastuivat tähän nuo-
reen herkkään luonnonlapseen ja 
rohkeasti antoivat Selja Sinin kon-
sertoida kotonaan Jupperissa kesän 
korvalla toukokuun lopulla. Tämän 
21-vuotiaan laulaja-lauluntekijän 
konsertti olikin tunnelmaltaan herk-
kä, pienimuotoinen ja intiimi. Nuo-
ri nainen soitti ukuleleä ja lauloi. 
Kuten Selja Sinin kotisivuilla tode-
taan, musiikki on juuriltaan folk-, 
indie ja popmusiikin sekoitusta. 
Ehkä siinä oli vivahteita myös jaz-
zin suunnastakin.

Selja Sini kertoi laulujensa sä-
veltämisestä ja tilanteista, joissa 
inspiraatio on syttynyt. Tuntui kuin 
musiikki olisi itsestään pursunnut 
sisältäpäin, niin luontevalta ja hel-
polta tuo musiikin luominen vai-
kutti. Hän sanoi lauluntekemisen 
olevan hänen ammattinsa ja oli var-
ma omasta tyylistään ja tavastaan 
tehdä musiikkia. Aluksi kuulimme 
Selja Sinin omia kappaleita ja lo-
puksi esityksiä akselilta Charles 

Chaplin - Lennon-McCartney.
Paikalla oli vajaat parikymmen-

tä konserttivierasta vauvasta vaa-
riin. Ainakin minut tuo konsertti 
valloitti vaikka olisin toivonut että 
me yleisönä olisimme heittäyty-
neet rennommin mukaan menoon. 

Kotikonsertin fiiliksestä saa kiinni 
menemällä Selja Sinin kotisivuille 
osoitteessa www.seljasini.com.

Toivomme kaikki Selja Sinille 
parasta menestystä musiikin paris-
sa!

Juha Vepsäläinen
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Länsiväylästä saatoimme 
lukea 8.8.2012 seuraavan 
tiedotuksen, joka koskee 
osaa korttelia 60059 eli 
VPK:n tonttia.

Tavoitteena on mahdollistaa Pit-
käjärven VPK:n toiminnan säilymi-
nen osoitteessa Palokunnanpuisto 5 
korottamalla rakennusoikeutta ja 
muuttamalla kaavaan merkitty py-
säköimispaikka rakennusalaksi.

Jälleen asemakaavan muutos 
Jupperiin vireille

Lisätiedot: Tiina Aalto, 
puh. 816 24161 
ma-to klo 9.00-10.30.
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Elettiin vuoden 2001 hei-
näkuuta jolloin me, Juha ja 
Salla Matilainen, saimme 
Suomen Sparista yhteyden-
oton koskien Laaksolahden 
Spar-kauppaa, jossa kaup-
pias Jari Korhonen olisi 
luopumassa liiketoiminnas-
ta. Sitkeiden neuvottelujen 
jälkeen Sparissa ja meidän 
perheessä päätimme ottaa 
haasteen vastaan.

Inventaario pidettiin 1.1.2002 
ja työ päästiin aloittamaan käytän-
nön tasolla. Kauppapaikka tarjo-
si haasteita alusta lähtien ja myös 
mahdollisuuksia. Onneksi saimme 
pikkuhiljaa voitettua asiakkaiden 
luottamuksen. Uusi vaihe kaupassa 
tuli vuonna 2005, jolloin Spar myy-
tiin. Jälleen olimme risteyksessä 
miettimässä, minne päin kääntyä. 
Voimmeko jatkaa kauppatoimintaa 
Laaksolahdessa? Taas neuvotte-
lupöytään, jossa emme tunteneet 
oloamme kotoisaksi, sillä olisihan 
myymälässä ollut tekemistä vaikka 
kuinka, ja me istuimme neuvottelu-
pöydässä. Punnitsimme vaihtoehto-
ja markkinoilla ja nopeasti kirkastui 
näkemys kaupan tulevaisuudesta. 
Näin siirryimme M-ryhmään.

Olemme jo tulleet heittämällä 
vuoteen 2011, jolloin alkoi kir-
kastua ajatus isommasta liiketilas-
ta ja minne se voisi tulla. Löytyi 
alue nimeltä Jupperinlaita, joka oli 
merkitty kaavassa puistoalueeksi 
ja näin otimme yhteyttä Espoon 
kaupunkiin ja hyvien kontaktien ja 
suositusten avulla päätimme hakea 
paikalle kaavamuutosta, sillä alue 
tullaan muutenkin mylläämään vie-
reisen kiertoliittymän rakentamisen 
takia.

Saimme alueelle suunitteluvara-
uksen ja aloimme työstää projektia. 
Teimme vaadittavat luontoselvityk-
sen, tontinkäyttöluonnoksen ja maa-
perätutkimuksen. Maaperätutkimus 
osoitti alueen olevan erittäin haas-
teellista ja kallista rakentaa. Kaa-
vamuutoksen nähtävilläolo päättyi 
toukokuussa 2012 jolloin tuli kaksi 
mielipidettä ja viisi kannanottoa tai 
lausuntoa, jotka ovat selvitettävinä. 
Olemme taas risteyksessä. Vaimoni 
kanssa, jota myös hallitukseksi kut-
sutaan, neuvotellaan jatkosuunni-
telmista Jupperinlaidan suhteen.

Avaamme vuoden 2012 puolella 
M-ketjuun kuuluvan kaupan Hel-
sinkiin ja tämä aiheuttaa pohdin-
nan siitä, riittävätkö taloudelliset 
resurssit samaan aikaan kahteen 
uuteen pisteeseen. Asia kirkastuu 

2012 loppuvuodesta. Pidän ajan ta-
salla tilanteesta jupperilaiset, jotka 
ovat paljon antaneet tukea ja kan-
natusta kaupalle.

Juha ja Salla Matilainen

M-market Laaksolahden 
vaiheita
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Uuden kaupan sijainti Mannerheimintiellä.
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Yllä vasemmalla ote nykyisestä 
asemakaavasta. Jupperinlaita- 
puistoalueen oikeassa alakulmas-
sa näkyy pieni korvake, josta on 
suunniteltu kevyen liikenteen yh-
teys Linnaisten puolelle Valjaspo-
lulle.
Yllä oikealla on asemakaavan 

muutos, jossa muutettava alue on 
jaettu liiketalotonttiin (KL), pien-
talotonttiin (AO) ja lähivirkistys-
alueeseen (VL). Lisäksi alueelle 
tulee Jupperintulli- niminen katu, 
josta virkistysalueen kautta saa-
tanee yhteys Valjaspolulle.  
Viereisellä sivulla suunnittelijan 

ajatukset havainnekuvan muo-
dossa. Alla panoraamakuva alu-
een viereisestä myllerryksestä, 
joka johtuu kiertoliittymän raken-
tamisesta.
Jupperin Omakotiyhdistyksen 
kaupungille toimittama mielipide 
on lehden sivulla 21.
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80-luvun alussa etsittiin Jupperin Omako-
tiyhdistyksen puitteissa mukavaa tanssillis-
ta harrastusta tytöille ja pojille. 

Laaksolahden monitoimitalosta saatiin käyttövuo-
ro ja ohjaajiksi löytyivät Ulla ja Hilding Haaparinne, 
taitavat kansantanssien ohjaajat Vantaalta. Tyttöjä tuli 
tanhuamaan parikymmentä ja pari poikaakin saatiin 
houkuteltua mukaan. Puolen vuoden harjoitusten jäl-
keen oltiin valmiita näyttämään jo taitoja. Tanssijat 
esiintyivät Jupperin omissa vuosijuhlissa ja kesällä 
rantaniityn juhlissa.

Kun esiintymisiä alkoi tulla enemmän, äidit ompe-
livat Irmelin opastuksella fereesit, pohjois-karjalaiset 
kansanpuvut tytöille ja pojille tehtiin liivit samasta 
kankaasta.

Tanssijat esiintyivät Jupperin ulkopuolella Vihdissä 
700 tanhuajan kanssa v.1983,Kalevan Nuorten kulttuu-
ripäivillä Tuusulassa v.1984 ja Seurasaaressa v.1985. 
Siltä ajalta on rintamerkkiluonnos nimineen tallessa. 
Pojat näyttävät tässä vaiheessa kadonneen joukosta.

Ulla ja Hilding ohjasivat tanhuja yli 5 vuotta vielä 
jonkun aikaa jopa Tammenterhossakin. Opetusta jat-
kettiin jupperilaisin voimin vielä muutaman kauden 
ajan uuden pienten tyttöjen ryhmän kanssa.

Irmeli Perttula

Kaakkuri, Palpankilli, Hemppu 
sekä sinisiä, punaisia ruusunkukkia

Feresi, karjalainen kansanpuku

Kun tanssijat menivät luokitukseen, piti ryhmälle 
keksiä tunnusmerkki. Luonnoksessa näyttää olevan 
kaikkien silloin mukana olleiden nimet.

Sievin askelin tanssivat Riikka Immonen ja Minttu 
Perttula
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Tanhuryhmä viettää pikkujoulua 1980. Takana Ulla ja Hilding Haaparinne, heidän edessään vas.Salla, Tatja, 
Marjut ja Juhani. Edessä vas.  Jonna, Liini, Maria ja Minttu. Heidän takana Minna, Riikka ja Henriikka.

Tytöt kättelyssä. Kasvot eteenpäin Marjut, Katja, Liini ja Maria, Jonna, Nina, Kristiina ja Leena
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Jupperin rantaniityllä koko tanhuporukka v. 1983 sekä Ulla ja Hilding Haaparinne Helsingin pitäjän 
puvuissaan.

Jupperin rantaniityllä 1980 olivat tanssiesityksessä Minttu, Maria, Liini, Marjut, Jonna ja Marja. Feresejä ei 
vielä ollut.
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Kasperi “Kaapo” Virta, 8 v, 
on Jupperin koulun 3-luok-
kalainen, pieni ja vauhdi-
kas.

Kaapolla on rakkaana harrastuk-
sena HIPHOP -tanssi, joka on tuot-
tanut hänelle iloa ja menestystäkin. 
Kasperi voitti tänä vuonna Tam-
pereella järjestetyissä HIPHOPin 
SM-kilpailussa kultaa sekä poikien 
ryhmä- että soolotanssissa. Vuosi 
sitten poikaryhmä voitti jo pronssia 
ja tanssikoulu DCA palkitsikin lah-
jakkaan oppilaan stipendillä.

Tanssin myötä on tullut myös 
mahdollisuus osallistua kivoihin 
juttuihin; on tanssittu Nenäpäivänä 
telkkarissa, Marimekon muotinäy-
töksessä ja Avantosaukkojen lai-
turin avajaisissa. Ja koulun Talent 
-kilpailussa menestys oli huikea, 
kun Tuukka räppäsi ja Kaapo tanssi 
- mikä duo!

Kaapo saikin tanssiharrastuk-
seen kipinän television Talent -oh-
jelmasta poikien tanssiessa tart-
tuvaa ja hauskannäköistä tanssia. 
Pyynnöstä äiti etsi tanssin opetusta 
ja muutamien koetuntien jälkeen 
löytyi oma HIPHOP DCA -tanssi-
koulusta, opettajana Jutta Jalonen. 

Yhteistyö on sujunut loistavasti, 
sen voi päätellä tuloksistakin. Täs-
sä lajissa ei ole läksyihin tarvinnut 
patistaa.

HIPHOP on katutanssia, joka on 
vetänyt poikiakin tanssin pariin. 

Varusteiksi riittää T-paita, verkka-
rit ja lenkkarit sekä halu tanssia. 
Pääkaupunkiseudulla toimii useita 
tanssikouluja, joissa voi opetella 
tanssia.

Pirjo Kuusisto

Poika, joka rakastaa HIPHOPATA
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Vanha kivinavetta purettiin Kehä III ja Vihdintien kul-
masta ja tilalle rakennettiin ihka uusi liikekiinteistö.

K-Supermarketin avajaisia vietettiin 9.8.2012. Jupperin omakotiyh-
distyksen toimituksestakin saapui paikalle edustaja ”tarkastamaan” 
paikan ja tarjonnan. Täydet hyllyrivit hohtivat uutuuttaan ja ensim-
mäisen päivän asiakkaille tarjottiin kakkukahvit. 
Samassa kiinteisössä palvelee asiakkaitaan myös Alko.

Seija Kotipalo

K-Supermarket Hämeenkylän avajaiset
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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

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

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!

ILTAKIRPPIS 
JUPPERIN AVANTORANNASSA

Tule ostamaan tai myymään

Pitkäjärvenranta 44, 02740 ESPOO

Ajo-ohje: Pitkäjärventie-Tammipääntie-Rantatie

Elokuun keskiviikkoillat: 8.8.2012, 15.8.2012, 
22.8.2012, 29.8.2012 klo 17.30-19.30

Tiedustelut ja paikanvaraukset (10€/paikka 
käteismaksu): Leena Lepola puh. 040-5890009 ja 
iltaisin Pirjo Kuusisto puh. 040-5155765

Myynti auton takakontista, oma pöytä ja rekki mukaan

Myynnissä myös arpoja 2€/kpl sekä kahvia 1€ ja 
munkkeja 1€ kappale 

Järjestäjä: AvantoSaukot ry

HUOM! SÄÄVARAUS
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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

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

Haluatko laihtua?
Tervetuloa maksuttomaan hyvinvointiarviointiin!
Saat mm. kehonkoostumusmittauksen, päivittäisen proteiinin- ja vedentarpeen laskennan, ohjeita 
saavuttaaksesi hyvinvointitavoitteesi sekä herkullisen proteiinipirtelömaistiaisen.

Ohjaamme myös painonpudotusryhmiä työpaikoilla, harrasteporukoissa tai haasta vaikka ystäväsi 
mukaan pudottamaan painoa!
-10-12 viikon kurssin aikana saat ohjeita liittyen mm.
hyvään ravitsemukseen, ruokavalintoihin ja liikuntaan
-punnitus kerran viikossa kehoanalyysivaa’alla
-opit pysyvää painonhallintaa
-ryhmän tuen avulla maksimoit mahdollisuutesi 
onnistua!
-kurssin hinta 35 €

Painonpudotusryhmät Jupperissa
kokoontuvat maanantaisin klo 17 
ja torstaisin klo 19 Tervetuloa mukaan!
Kysy rohkeasti lisätietoja ja varaa aikasi tapaamiseen:
Hyvinvointiohjaajat
Auli Malimaa puh. 040 505 6065 Seija Kotipalo puh. 040 504 5934

Heinäkuun viimeisenä viikonloppuna 
koettiin kesän voimakkaimmat ukko-
set. Lauantai-iltana ja sunnuntain vas-
taisena yönä maan eteläosiin rantau-
tui runsassalamainen ukkosalue (noin 
7000 maasalamaa), joka yltyi paikoi-
tellen rajuksi. Vastaava toistui sun-
nuntaina sekä maanantain vastaisena 
yönä entistä rajumpana: liki 20 000 
salamaa. Ukkonen oli kovimmillaan 
maan lounaisosissa, etenkin Paraisil-
la, Dragsfjärdissä ja Hangossa sekä 
näiden eteläpuolisilla merialueilla. Sa-
lamat leiskuivat myös Espoossa. Kuva 
Jupperin surffirannalta 29.7.2012.
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Puutarhailta Laaksolahden 
kirjastossa

Laaksolahden kirjaston ys-
tävät järjestivät puutarhail-
lan 7.5.2012 Laaksolahden 
kirjastossa kevättöiden ai-
kaan. Silloin moni kaipaa 
vinkkejä ja neuvoja puutar-
han suunnitteluun ja hoi-
toon. 

Paikalla oli paljon väkeä, muu-
tama joutui jopa seisoaltaan kuun-
telemaan asiantuntijoiden esityk-
siä. Tietoa pihan suunnittelusta, 
hoidosta ja yrttien viljelystä olivat 
jakamassa Mia Oksanen Puutarha-
palvelu Päivänsäteestä, Anu Ranta 
hyötykasviyhdistyksestä ja Nina 
Lemström-Lampio Martoista. 

Sanotaan, että puutarhanhoito on 
mitä parhainta terapiaa sielulle. Se 
voi olla myös sosiaalista toimintaa. 
Kasvimaalla voi aina vaihtaa pari 
sanaa naapuripalstaviljelijän kans-
sa. Toisaalta jotkut hakevat rauhaa 
hoitaessaan omaa puutarhaansa.  
Silloin nautitaan myös luonnosta, 
kaikista sen äänistä ja omasta yksi-
tyisyydestä. Jokaisella olkoon omat 
motiivinsa ja tavat hoitaa kasvi-
maata tai puutarhaa. Jokainen voi 
tehdä puutarhastaan itsensä näköi-
sen. Jollekin puutarha on ikuinen 
työmaa ja he ovat täysin uupuneita 
palatessaan kaupunkiasuntoonsa 
viikonlopun jälkeen. Joillekin taas 
puutarhan hoito on luovaa ja ren-
touttavaa tekemistä. Stressiä siitä 
ei silloin oteta. Mikä on ihanampaa 
kuin nähdä omien käsiensä tulok-
sen omassa puutarhassa, pihamaal-
la, terassilla tai jopa parvekkeella. 
Moni aloittelija ihastelee kun mul-
lasta todella nousee jotakin vihre-
ää esiin. Ja jos vielä on onnistuttu 
ostamaan oikeanlaisia sipuleita ja 
siemeniä, niin kukkaloisto on mitä 
kaunein. Taitavalla puutarhurilla 

kukat kukkivat koko kesän.
Erityisesti viime vuosina hyöty-

kasvien viljely on tullut taas muo-
tiin. Aikaisemmin niitä on viljel-
ty taloudellisista syistä. Nykyään 
varsinkin nuoret kokeilevat myös 
erikoisia hyötykasveja toivoen, 
että ne menestyisivät myös täällä 
Suomessa. Yksi syy hyötykasvien 
viljelyn suosioon on myös se, että 
pienpalstoilla on helppo toteuttaa 
luomuperiaatteita.

Mia Oksanen Puutarhapalvelu 
Päivänsäteestä kertoi pihan suunnit-
telusta. Pihan suunnitteluun vaikut-
tavat pihan muoto, tontin korkeus-
suhteet, maaperä ja ilmansuunnat. 
Jos suunnitellaan vanhaa pihaa uu-
delleen, on hyödyllistä kuvata piha, 
katsoa, mitä kasveja siellä kasvaa 
ja suunnitella mitä niistä säästetään 
ja mitä poistetaan. Kasvit tulee is-
tuttaa kasvuvaatimuksiltaan oikei-
siin paikkoihin (valo-olosuhteet, 
kosteus). Mia Oksanen antoi lisäksi 
seuraavia vinkkejä:
– peruskasvit parhaita
– käytä myös havuja, eri lehtimuo-
toja, värejä, mieti, haluatko koko 
kasvukaudeksi kukintaa
– huomioi myrkyllisyys, leviämis-
tapa
– yhdistele hyötykasveja ja koriste-
kasveja
– kasvit ovat suurina määrinä yleen-
sä näyttäviä.

Kasvillisuuden lisäksi suunnitel-
laan pihan valaistus, sisääntuloreit-

ti ja sen pinnoite. Kannattaa myös 
miettiä, mihin lumi luodaan, Kaikki 
kasvit eivät kestä raskaita lumika-
soja. 

Toiminnanjohtaja Anu Ranta 
Hyötykasviyhdistys ry:stä kertoi 
yrttien viljelystä. Yrtit tulivat jo 
viikinkiajalla tutuiksi ja jo 1600-
luvulla Suomessa viljeltiin yrttejä. 
Mausteyrttejä käytettiin lääkkeenä, 
esimerkiksi piparjuurta C-vitamii-
nin lähteenä. Yrteillä on terveydel-
lisiä vaikutuksia. Yrttitarha voidaan 
tehdä kotipihalle tai ruukkuihin. 
Suurin osa yrteistä on peräisin Vä-
limeren maista. Anu Ranta kehottaa 
kotipuutarhuria pitämään muisti-
vihkoa ja neuvoi kirjaamaan yrttien 
kasvupaikan niin että seuraavana 
vuonna ei kylvä samoja yrttejä sa-
maan paikkaan. Hän kertoi myös 
ns. yrttispiraalista ja sen rakentami-
sesta.

Nina Lemström-Lampio Mar-
toista kertoi kasvien viljelyn lisään-
tyneen valtavasti. Hänkin korosti, 
että kannattaa dokumentoida, mis-
sä kasvit kasvavat ja vaihtaa vilje-
lypaikkaa vuosittain. Näin kasvit 
kasvavat paremmin. Piha kannat-
taa lannoittaa hyvin. Nina Lem-
ström- Lampio korosti, että yrttejä 
voi pakastaa ja kuivata ja että niitä 
käytetään myös lääkinnällisiin tar-
koituksiin.

Yleisö oli naisvaltaista, mutta 
myös muutama mies oli joukossa. 
Usein parhaat puutarhurit ovatkin 
juuri miehiä. Mistähän se johtuu? 
Tässäkin tilaisuudessa oli paikalla 
muutamia puutarhan hoidosta sekä 
kasvien ja kukkien viljelystä eri-
tyisen paljon tietäviä miehiä. Kut-
suttujen asiantuntijoiden esitysten 
jälkeen yleisö sai esittää heille ky-
symyksiä.  Niitä olisi tullut varmas-
ti hyvin paljon lisää, mutta aika oli 
rajallinen.

Lea Ala-Peijari

K
uv

a:
 S

ilv
e 

S
ah

la
n



-21-

Jupperin Omakotiyhdistys ry:n 
kevätkokouksen pöytäkirja
Aika: 26.4.2012 klo 19
Paikka:  Tammenterho, Tammipääntie 33, Espoo
Läsnä: 10 varsinaista jäsentä

Kokouksen avaus
Yhdistyksen puheenjohtaja Juha-Pekka Ripatti avasi kokouksen klo 19.05 ja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi.

Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin ja kahden pöytäkirjan tarkastajan sekä 
muiden mahdollisten kokouksen toimihenkilöiden valinta
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Lea Ala-Peijari ja sihteeriksi Eeva-Riitta Puomio. Pöytäkirjan tarkastajiksi 
valittiin Lasse Gustafsson ja Anja Tarvas.

Kokouksen osanottajien ja heidän äänivaltaisuutensa toteaminen
Todettiin kokouksen osanottajat, jotka kaikki olivat varsinaisia jäseniä ja äänivaltaisia.

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Kokous todettiin yhdistyksen sääntöjen mukaan koolle kutsutuksi ja siten lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Vuoden 2011 toimintakertomus
Kokouksen puheenjohtajan johdolla käytiin läpi johtokunnan laatiman vuoden 2011 toimintakertomus. Toiminta-
kertomuksesta ja yhdistyksen toiminnasta keskusteltiin vilkkaasti. Toimintakertomus hyväksyttiin.

Vuoden 2011 tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto
Yhdistyksen taloudenhoitaja Tapani Vuopala esitteli edellisen toimintavuoden 2011 tilinpäätöksen ja luki tilintar-
kastajan lausunnon.

Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen
Tilinpäätös vahvistettiin. Johtokunnalle myönnettiin vastuuvapaus.

Muut johtokunnan esittämät tai sääntöjen 5§:n tarkoittamat asiat
Muita asioita ei ollut.

Kokouksen päättäminen
Kokouksen puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.12.

ASEMAKAAVAMUUTOS, JUPPERI I, PUISTOALUE, ALUE 140812, 

Asemakaavamuutos koskee Vantaan rajalla olevaa ja Espoon kaupungin omistamaa puistoaluetta, joka 
halutaan muuttaa liikerakennusten korttelialueeksi, erillispientalojen korttelialueeksi, lähivirkistysalueeksi 
sekä katualueeksi.

Yleisenä mielipiteenään Jupperin Omakotiyhdistys toteaa huolestumisensa siitä, että puistoalueita muu-
tetaan rakennusmaaksi ja tämä voi johtaa siihen, että yksityisten puistoalueiden omistajat voivat kaupungin 
esimerkkiin vedoten esittää rakennusoikeuksien myöntämistä myös omistamilleen alueille.

Toisaalta muutosalueen sijainti on liikenteellisesti sopiva liikerakennukselle ja alueen asukkaat ovat toi-
voneet päivittäistavarakauppaa, jossa asiointi ei edellytä oman auton käyttöä.

Kiinnitimme huomiota siihen, että valmisteluaineistossa ei ole riittävässä laajuudessa selvitetty raken-
teilla olevan kiertoliittymän vaikutusta liikerakennusten korttelialueen (KL) tulo- ja menoliikenteeseen. 
Lisäksi suunnitelmassa tulisi olla selvästi merkittynä kevyen liikenteen yhteys Valjaspolun kautta Linnais-
tentielle.

JUPPERIN OMAKOTIYHDISTYS RY
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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  tapani.vuopala@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

JOY:n seniorikerho
Yhdistys on tarjonnut vuo-
desta 2008 lähtien alueem-
me ikäihmisille mahdolli-
suuden kokoontua kerran 
kuukaudessa “päiväkah-
veille” yhdistyksen mökillä 
Tammenterhossa. 

Tapaamiset ovat olleet iltapäivi-
sin klo 13 - 15 välillä ja ohjelmana 
on pääasiassa ollut vapaamuotoista 
yhdessä oloa. Olemme kahvin kera 
tutustuneet toisiimme, kertoneet 
omista harrastuksistamme, katso-
neet vanhoja valokuvia, yrittäneet 
niistä tunnistaa paikkoja ja ihmisiä 
Jupperissa sekä vaihtaneet mie-
lipiteistä ajankohtaisista asioista. 
Kerran luonamme kävi Espoon 
kaupungin vanhuspalveluyksiköstä 
henkilö kertomassa   ikäihmisille 

suunnatuista palveluista ja myös 
niistä, joiden käyttö on eläkeikäisil-
le muita edullisempaa. Paikkakun-
nan joogayrittäjä kävi myös kerran 
esittelemässä toimintaansa ja ker-
ran oli  ravintolisien tuote-esittelijä. 
Ideat aiheista ovat tervetulleita.

Kokoontumiset ovat olleet mu-
kavia virkistyshetkiä ja myös syy 

lähteä hetkeksi ulos neljän seinän 
sisältä. Osanottajia on ollut vaih-
dellen 5 -10 henkilöä /tapaaminen, 
joten mukaan mahtuu. Kokoontu-
misajoista kerrotaan  jäsenlehden 
tapahtumakalenterissa. Tervetuloa 
mukaan!

Anja Tarvas
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Elokuu

su 26.8. JOY 3/2012 ilmestyy
ke 29.8. Tapahtumatoimikunta

Syyskuu

ke 12.9. Tapahtumatoimikunta
ti 18.9. T  & P
ke 19.9. Sukututkimuskerho alkaa
to 20.9. Seniorikerho alkaa
ke 26.9. Tapahtumatoimikunta
la 29.9. Römppäjäiset

Lokakuu

ke 3.10. Sukututkimuskerho
ke 10.10. Tapahtumatoimikunta
ti 16.10. T  & P 
ke 17.10. Sukututkimuskerho
to 18.10. Seniorikerho
ke 24.10. Tapahtumatoimikunta
ke 31.10. Sukututkimuskerho

Marraskuu

su 4.11. JOY 4/2012 ilmestyy
ke 7.11. Tapahtumatoimikunta
ke 14.11. Sukututkimuskerho
ti 20.11. T  & P
ke 21.11. Syyskokous
to 22.11. Seniorikerho 
ke 28.11. Sukututkimuskerho

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. 
Syyskausi alkaa 6.9.

 teija.kuusijarvi@lemminkainen.fi 
puh. 040 773 5880

Lentopallo Jupperin koulun voimistelusalissa  
tiistaisin  klo 20-21.30 Veinin omakotiyhdistyk-
sen kanssa. Syyskauden ensimmäinen kerta on 
4.9. Ulkokengillä ei saa mennä pukuhuoneisiin 
ja sisätiloissa on oltava vaaleapohjaiset sisäpe-
likengät.

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

www.jupperi.fi



www.jupperi.fi

Jupperin Omakotiyhdistys ry

Tapahtumia


