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Liity jäseneksi omakotiyhdistykseen
Liittymällä Jupperin Omakotiyhdistyksen jäseneksi voit osal-
listua yhdistyksen kokouksiin ja pääset mukaan yhdistyksen 
jäsenilleen järjestämille retkille. 
Varsinaiseksi jäseneksi voi hakea jupperilainen kiinteistön- tai 
asuinhuoneiston osakkeenomistaja maksamalla liittymismak-
sun 30 € yhdistyksen tilille Nordea IBAN FI26 2213 1800 0179 
79. Tilillepanon tiedotuskohtaan on merkittävä selvästi nimi, 
osoite, tontin numero ja mielellään myös puhelinnumero ja 
sähköpostiosoite. Johtokunta käsittelee jäsenhakemuksen 
seuraavassa kokouksessaan. Vuosittaista jäsenmaksua ei tänä 
vuonna ole. 
Lisätietoa: www.jupperi.fi
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Monesti onnistumiseen tarvitaan paljon työtä ja ah-
keruutta, mutta ei tule unohtaa sattuman merkitys-

tä - olla oikeaan aikaan oikeassa paikassa. Juuri tämän ja 
jupperilaisten aktiivisuuden ansiosta Jupperin tietoliiken-
neyhteydet saadaan vastaamaan nykyajan vaatimuksia 
vuoden sisällä. 

Euroopan unionissa on laadittu Euroopan digitaa-
listrategia sisältäen laajakaistatavoitteita: 1)  kattava pe-
ruslaajakaista 100 prosentille EU:n kansalaisista, 2) nopea 
laajakaista vuoteen 2020 mennessä siten, että 30 Mbit/s:n 
tai nopeampi laajakaista kattaa 100  prosenttia EU:n kan-
salaisista ja 3)  ultranopea laajakaista vuoteen  2020 men-
nessä siten, että 50  prosentilla EU:n kotitalouksista on yli 
100 Mbit/s:n internetyhteys.

Jupperin Omakotiyhdistys on ollut viime vuosien ai-
kana erittäin aktiivinen saamaan Jupperiin paremmat pu-
helin- ja tietoliikenneyhteydet. Yhteydenottoja on tehty it-
senäisesti ja yhdessä naapuriomakotiyhdistysten kanssa 
teleoperaattoreihin, mutta laihoin tuloksin. Kaikki muuttui 
tämän vuoden kunnallisvaalien varsinaisena äänestyspäi-
vänä sunnuntaina 9. huhtikuuta. Olin palaamassa Juppe-
rin koulun äänestyspaikalta kotiin, kun Laaksolahdentiellä 
nuori nainen Telian paidassa keskusteli kahden pihaa hara-
voivan henkilön kanssa jostakin. Ehdin jo kävellä ohi, mut-
ta jokin kuulemistani sanoista jäi vaivaamaan minua.    

Käännyin takaisin selvittämään keskustelun aihet-
ta. Kyseinen nainen kartoitti kiinteistöjen omistajien tar-
vetta nopeammille tietoliikenneyhteyksille valokuidun 
kautta. Esittelin itseni hänelle ja pyysin hänen esimiestään 
ottamaan yhteyttä, jotta Telian edustaja tulisi omakotiyh-
distyksemme johtokunnan kokoukseen esittelemään han-
ketta.

Näin tapahtuikin, ja Markku Törhönen, Kari Kärnä ja 
Jimi Ilander Teliasta tulivat vieraiksi johtokunnan huhti-
kuun kokoukseen. Törhönen kertoi Avoimesta Kuidusta, 

teknisistä  ratkaisuista, käynnissä olevista hankkeista Laak-
solahden alueella ja vastasi esitettyihin kysymyksiin. Tilai-
suudessa kävi ilmi, että Telian Avoin Kuitu -hanke koskisi 
tässä vaiheessa vain osaa Jupperia, lähinnä Laaksolahden-
tien varsia. 

Hankkeen esittely vakuutti johtokunnan, joka järjesti 
yleisötilaisuuden Avoimesta Kuidusta jupperilaisille Laak-
solahtitalossa keskiviikkona 10. toukokuuta. Tähän tilai-
suuteen osallistui noin 30 henkilöä. Tästä rohkaistuneena 
järjestettiin vielä kaksi hankkeen tiedotus- ja markkinoin-
titilaisuutta Tammenterhossa 30.5. ja tarjouskampanjan 
päättymispäivänä 11.7. Tilaisuuksia mainostettiin sekä Te-
lian kotiin lähettämillä mainoksilla että JOY:n Facebook -si-
vuilla. Toukokuun alusta kampanjan päättymispäivään asti 
Telian henkilöstöä kiersi Jupperissa ovelta ovelle markki-
noiden ja myyden liittymissopimuksia. 

Kaikki edellä mainittu oli tuloksellista toimintaa. Yli 
puolet Jupperin kotitalouksista on tehnyt tähän mennes-
sä liityntäsopimuksen. Telia tekee parhaillaan tarkempaa 
suunnittelua toteuttamisesta ja valokuituverkoston raken-
taminen pyritään aloittamaan vielä tänä syksynä. Telia tie-
dottaa alueen rakentamisesta erikseen kaikkia liittymän 
tilanneita heti, kun suunnittelu on saatettu päätökseen. 
Syksyn sääolosuhteet vaikuttavat siihen, minne saakka ra-
kentamista voidaan jatkaa, käytännössä tulevat pakkaset 
ja maan jäätyminen keskeyttävät työt. Näillä näkymin kai-
killa tilaajilla on valokuitu käytössään heinäkuuhun 2018 
mennessä. Jupperilaiset ovat itse toteuttamassa oma-aloit-
teisesti ja omakustanteisesti EU:n ultranopeaa laajakaista 
-strategiaa pari vuotta etuajassa. 

JUHA-PEKKA RIPATTI
Päätoimittaja
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LYHYESTILYHYESTI

Juhannusjuhla Pitkäjärven rannalla 23.6.2017

Laaksolahden huvilayhdistyksen yhdessä Pitkäjärven VPK:n ja Jupperin Omakotiyh-
distyksen kanssa järjestämä juhannusjuhla aloitettiin perinteiseen tapaan nosta-

malla Suomen lippu salkoon kello 20. Kahden tunnin ajan monivuotinen soittajamme 
Johannes Niskanen tanssitti harmonikallaan juhlakansaa.

Paria minuuttia ennen kello 22 alkoi kokko palaa. Noin kolme varttia myöhem-
min kokon hinaajat alkoivat kuljettaa kokkoa sammutuspaikalle. Meni viisi minuuttia, 
että saatiin hinausvaijeri toimitettua rantaan, minkä jälkeen sammutustyö alkoi kello 
23. Sammutusvesi otettiin sammutusautosta. Kokko sammui 15 minuutissa. Ehkä no-
peammin kuin koskaan aiemmin. Rantaan vetämisen aikana kokon lautta ehti palaa 
niin, että kolme tynnyriä jouduttiin hakemaan järveltä.

MATTI RIITOJA
KUVAT ULLA-MAIJA HAIMI JA ERKKI TORKKELI

Rastaalantielle levennys

Jupperin Omakotiyhdistys teki viime vuoden kesäkuussa 
esityksen Espoon kaupungille tielevennyksen rakentami-

sesta Rastaalantielle, jotta Turuntien suunnasta tulevat au-
toilijat voivat ohittaa Kuusinevantielle kääntymistä jonotta-
vat autot turvallisesti oikealta puolelta. Perusteluna oli se, 
että Jupperia kohti ajavat autoilijat väistävät Kuusinevan-
tielle kääntymistä jonottavat autoilijat pientareen kautta. 
Vallitseva käytäntö aiheuttaa vaaratilanteitä, sekä on aihe-
uttanut rengasrikkoja pientareen kulumisen takia.

Espoon kaupungin vastauksessa 14.3.2017 todetaan, 
että Rastaalantien levennys on otettu suunnitteluohjel-
maan ja näillä näkymin levennys rakennetaan viimeistään 
vuoden 2018 aikana, ellei suunnitteluvaiheessa ilmene mi-
tään yllättävää.

JUHA-PEKKA RIPATTI

Onnetar arpoi JOY-lehden luontokuvakilpailun 
voittajaksi Katri Nousiaisen ja Raakel Kemppai-

sen kuvan Kun katsot läheltä. Palkintona oli kolme va-
paalippua Luonnontieteelliseen museoon. Toimitus 
onnittelee voittajaa ja kiittää kaikkia luontokuvakilpai-
luun osallistuneita!

Kun katsot läheltä

Maastopalon sammutusta 
Pitkäjärven vedellä

Jupperin Omakotiyhdistys ry. myönsi 31.5.2017 30 euron 
stipendit seuraaville matemaattis-luonnontieteellisis-

sä aineissa menestyneille Jupperin koulun oppilaille: Viola 

Kujala (6 A), Iisa Hyry (6 B) ja Elijas Räisänen (6 C). Stipendit 
luovutettiin koulun kevätjuhlassa.

TOIMITUS ONNITTELEE! 

Stipendit Jupperin koulun 6. luokkalaisille

Pitkäjärven VPK suoritti 
juhannuskokon sammu-
tuksen

Rajavartiolaitoksen Super Puma kutsuttiin sammuttamaan 
metsäpaloa Petikossa 28.5.2017. Helikopteri nouti 2000 lit-

ran säkillään vettä Jupperin edustalta Pitkäjärvestä. Puman jär-
ven pinnasta ilmaan piiskaama vesi sumensi maiseman.

PEKKA PUOMIO
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AJANKOHTAISTA OMAKOTIYHDIST YKSESTÄLYHYESTI

Hopearuutana leviää kuin lupiini - Kuokkavieras kloo-
naa itsensä ja syrjäyttää järven alkuperäisen kalalajis-

ton parissa vuodessa. Se on sentään hyvä ruokakala.
Kyseinen otsikko oli Helsingin Sanomissa 15.8.2017 

julkaistussa artikkelissa Espoon Pitkäjärven uudesta vie-
raskalalajista.  Vanhankartanon kalastuskunnan puheen-
johtaja Kari Vikanti kertoi saaneensa järvestä viisi vuotta 
sitten hopearuutanan (Carassius gibelio). Hopearuutanaa 
löydettiin ensimmäisen kerran Helsingin Vanhankaupun-
ginlahdelta vuonna 2005. Kalalajin alkuperä on Aasiassa, 
josta sitä on siirretty Neuvostoliiton aikana muun muas-
sa Baltian maihin.

Hopearuutana on hyvin tehokas lisääntyjä. Parivuo-
tiaat, 12–20 gramman painoiset yksilöt ovat jo sukukypsiä. 
Itseään kloonaavista, triploidisista tai tetraploideista naa-
raista koostuva kanta onkin tyypillistä hopearuutanan le-
vittäytymisvyöhykkeellä. Nämä hopearuutanat hakeu-
tuvat kutemaan muiden särkikalojen pariin vesirajan 
kasvien sekaan. Muiden lajien koiraiden maiti ei kuiten-
kaan  hedelmöitä hopearuutanan mätimunia, vaan vain 
käynnistää alkionkehityksen. Ilmiötä kutsutaan gynoge-
neesiksi. Jälkeläiset ovat kaikki naaraita ja emonsa kopi-
oita. Lyhyessä ajassa hopearuutanoista tulee valtakalalaji, 
joka muuttaa järven ekosysteemin. Lisätietoja netissä si-
vustolla kalahavainnot.fi.

Pitkäjärven hoitokalastusta jatketaan elokuussa vii-
kolla 33. 

JUHA-PEKKA RIPATTI
KUVA: KARI VIKANTI

Hoitokalastusta Pitkäjärvellä

Jupperin Yhteistuvan tilalle erillistaloja

Aika: 27.04.2017 klo 19.00
Paikka: Tammenterho
Läsnä: 9 varsinaista jäsentä 

Klo 18.30 osallistujien ilmoittautuminen ja kahvitarjoilu.

1. KOKOUKSEN AVAUS
Yhdistyksen puheenjohtaja Juha-Pekka Ripatti avasi koko-
uksen ja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi. 

2. KOKOUKSEN TOIMIHENKILÖT
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Juha-Pekka Ripat-
ti. Sihteeriksi valittiin Silve Sahlan, pöytäkirjan tarkastajiksi 
Pertti Leinonen ja Pekka Perttula. Päätettiin, että pöytäkir-
jan tarkastajat toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina.

3. OSANOTTAJAT JA HEIDÄN ÄÄNIVALTAISUUTENSA
Paikalla oli 9 äänioikeutettua varsinaista jäsentä.

4. KOKOUKSEN LAILLISUUS
Kokouskutsu oli yhdistyksen ilmoitustauluilla kaksi viikkoa 
ennen kokousta sekä ilmoituksena JOY -lehdessä 2/2017.
Kokous todettiin lailliseksi ja yhdistyksen sääntöjen mukai-
sesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 

5. TOIMINTAKERTOMUS
Juha-Pekka Ripatti esitteli johtokunnan laatiman toiminta-
kertomuksen pääkohdittain. Se oli myös julkaistu JOY- leh-
dessä 2/2017. Vuoden 2016 toimintakertomus hyväksyttiin 
vähäisin numerokorjauksin.

6. VUODEN 2016 TILIKERTOMUS JA TILINTARKASTAJI-
EN LAUSUNTO
Taloudenhoitaja Tapani Vuopala esitteli vuoden 2016 tili-
kertomuksen ja tilintarkastajan lausunnon.

7. TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN 
Tilinpäätös vahvistettiin. Johtokunnalle myönnettiin vas-
tuuvapaus.

8. MUUT ASIAT
Muita johtokunnan esittämiä tai sääntöjen 5. pykälän tar-
koittamia asioita ei ollut.

9. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
 Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 19.46.

Jupperin Omakotiyhdistys ry:n 
kevätkokouksen 2017 Pöytäkirja

Kiira-myrskyn tuhojen korjaamista  
Jupperissa

KUVAT: JUHA-PEKKA RIPATTI Jupperin Yhteistupa on vuonna 1947 rakennettu seuro-
jentalo, jossa on vietetty muun muassa Jupperin Oma-

kotiyhdistyksen syksyisiä sadonkorjuujuhlia Römppäjäisiä 
kymmeniä kertoja. Aika on tehnyt talolle tehtävänsä ja kiin-
teistön omistaja Jupperin Yhteistupayhdistys ry. on hakenut 
kiinteistölleen Yhteistuvantie 6 asemakaavamuutosta. Van-
ha Yhteistupa halutaan purkaa ja tilalle rakentaa neljä erillis-
taloa (150 k-m2, 180 k-m2, 254 k-m2 ja 254 k-m2).

Espoon kaupunginhallitus on hyväksynyt asemakaa-
vamuutoksen kokouksessaan 19.6.2017. Hyväksytyllä ase-
makaavamuutoksella yleisten rakennusten korttelialue 
muutettiin erillispientalojen korttelialueeksi. Tehokkuu-
deksi hyväksyttiin e = 0,25, jolloin rakennusoikeutta on 860 
k-m2. 

JUHA-PEKKA RIPATTI
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NAAPURISTANAAPURISTA

Linnaisten Omakotiyhdistys 60 vuotta
Linnaisten Omakotiyhdistys vietti 60-vuotisjuh-

liaan 20.5.2017 Poliisien kesäkodissa Lauttasaaressa. 
Juhlien suunnittelu aloitettiin jo kaksi vuotta aikaisemmin 
varaamalla juhlapaikka, johon mahtuisi 200 henkilöä. Myös 
50-vuotisjuhla vietettiin samassa paikassa ja paikka todet-
tiin mainioksi tämän kokoiselle juhlalle. Omakotiyhdistys 
on viettänyt perustamisestaan lähtien isoja juhlia kymme-
nen vuoden välein. Välivuosina on juhlittu eriaiheisia juh-
lia mm: Valojuhlia syksyisin, Vappu-aaton juhlia, halloween-
juhlia ja talviriehajuhlia.

Tämänvuotiseen juhlaan osallistui lä-
hes 200 linnaislaista. Kuljetus järjestettiin kolmel-
la tilausbussilla, ja osa tuli myös omilla autoil-
la. Kaunis aurinkoinen ilma siivitti juhlatunnelmaa. 
Juhla aloitettiin toivottamalla jokainen vieras tervetulleek-
si ja nostamalla tervetuliaismalja. Aluksi linnaislainen Me- 
gumi Tiensuu soitti pianolla Oskar Merikannon kappaleen 
Valse lente. Linnaisten Omakotiyhdistyksen puheenjohtaja 
Jukka Mäkinen piti juhlapuheen, jonka jälkeen nostimme 
maljan Linnaisille. Lavalle nousivat myös Vantaan apulais-
kaupunginjohtaja Jaakko Niinistö, sekä Jupperin Omako-
tiyhdistyksen puheenjohtaja Juha-Pekka Ripatti. Vantaan 
ja Linnaisten historiasta kertoi tietokirjailija Jukka Hako.

Juhlassa esiintyi monta oman kylän taitajaa illan mit-
taan. Mariko Tiensuu soitti viululla kappaleen Tango Por 
Una Cabeza, häntä säesti pianolla Megumi Tiensuu. Lin-
naisten likat&ladyt esittivät Flash mob-tanssin Mikä Fii-
lis, vetäjänä toimi Kikka Vehmer. Naiset olivat salaa har-
joitelleet esityksen yllätyksenä juhliin ja ottivat näin osaa 
haasteeseen ”koko Suomi tanssii”. Netta Raipale soit-

ti pianolla teeman Joutsenlammesta. Kolmen linnaislai-
sen miehen muodostama trio Uppopaisto esitti kaksi 
linnaisaiheista laulua, säestyksenään kitarat ja tuuba. Esi-
tyksen jälkeen he ilmoittivat uudeksi nimekseen Linnais-
ten entiset poikamiehet. Illan tanssimusiikista vastasi 
bilebändi Moula. Moulassa laulaa linnaislainen Tina Sand-
qvist. Juhlan rap-yhtye oli Tripple 2. Yhtyeen muodosta-
vat ghanalaislähtöiset suomalaiset kaksoisveljekset Chris 
ja Akrong. Chris asuu Linnaisissa. Illan DJ oli Allan Buss. 
Myös lapsille oli järjestetty omaa ohjelmaa ja leikkejä. 
Näiden linnaislaisten taitureiden lisäksi juhlassa esiintyi le-
gendaarinen Aikamiehet laulukuoro. Ohjelmassa kuultiin 

monia tuttuja kappaleita ja heidän nostalgisin kappaleen-
sa Iltatuulen viesti.

Yksi juhlien kohokohdista oli ilman muuta ruokailu. 
Ruoan valmisti pitopalvelu Catering Kuutschin. Pääkokkina  
toimi Chef  Rotisser Eeva Kootscin. Ruokalistalta löytyi mo-
nenmoista herkkua ja kahvin kanssa nautittiin lime-passi-
on-valkosuklaakakkua.

Juhlat onnistuivat hyvin ja tilausbussit veivät puolen-
yön aikaan juhlijat takaisin Linnaisiin.

Linnaisissa ilmestyy kaksi kertaa vuodessa kylän lehti 
Linnaisten Ääni. Lehti alkoi ilmestyä vuonna 1966. Linnais-
ten Omakotiyhdistys on julkaissut myös kaksi historiikkia. 
1997 ilmestyi kirja 40-vuo-
tisjuhlien kunniaksi. Kir-
jan nimi on Kotini on Lin-
nainen - elämää Linnaisten 
omakotialueella 40 vuot-
ta. Toinen kirja ilmestyi 50- 
vuotisjuhliin ja kirjan nimi 
on Linnaisten kodit 1957-
2007. Kirjassa kerrotaan jo-
kaisen linnaislaisen talon 
historia ja asukkaat.

Pieni pala Linnaisten 
historiaa:

Linnaisten kylä sai al-
kunsa vuonna 1945 laa-
ditun maanhankintalain 
seurauksena. Sen nojalla 
luotiin sotien jälkeen lyhy-
essä ajassa silloisen Helsin-
gin maalaiskunnan alueel-
le n. 3000 tonttia. Lakiin 
liittyneen luovutusastei-
kon perusteella Linnais-
ten kartanosta lohkottiin 
lähes 40 hehtaarin suu-
ruinen omakotialue. Ton-
tit tulivat myyntiin 1956, 
jolloin ensimmäiset asuk-
kaat alkoivat rakentaa ta-
lojaan. Linnaisten oma-
kotialueen suunnitteli 

Helsingin kaupungin yleiskaava-arkkitehti Olof Stenius. 
Linnaisten omakotipalstojen ensimmäinen kokous pidet-
tiin 9.8.1956 ja yhdistyksen nimeksi tuki Artturilan Oma-
kotiyhdistys. Kokouksia pidettiin parin viikon välein ja toi-
mikunta muotoili yhdistykselle säännöt, käyttäen mallina 
Jupperin Omakotiyhdistyksen sääntöjä. Omakotiyhdistyk-
sen nimeksi valittiin Linnaisten Omakotiyhdistys ja se re-
kisteröitiin 13.3.1957

TARJA TEITTINEN
Linnaisten Omakotiyhdistys ry

KUVAT LASSE LINDELL JA TARJA TEITTINEN
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JOY:N TAPAHTUMIAJOY:N TAPAHTUMIA

Jupperin omakotiyhdistyksen järjestämät perinteiset kevättalkoot 10.5.2017 onnistuivat hienos-
ti koleasta säästä huolimatta. Tammenterho siivottiin sisältä ja pihamaa haravoitiin. Uimarannan 

laituri laitettiin paikoilleen ja roskat siivottiin rannalta pois. Opastettu luontopolkukierroskin toteu-
tui pienellä, mutta sitäkin innokkaammalla ryhmällä. Uusitut rastit tulivat tutuiksi. Lopuksi uusi grilli 
pöhisi hienosti ja talkooväki sai palkaksi lämmintä makkaraa ja piirakoita viileiden juomien kera. Pari 
viikkoa myöhemmin kannettiin rantaan vielä Bajamaja-vessa. 

Suurkiitos ahkeralle talkooväelle!

Omakotiyhdistyksen kevättalkoot
KUVAT:

SAILA SALONEN
MINNA HELKIÖ

EEVA-RIITTA PUOMIO
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JOY:N TAPAHTUMIAJOY:N TAPAHTUMIA

JOY-lehden 40 v. -syntymäpäiväjuhlia vietettiin Laaksolahden kirjastossa keskiviikkona 19.4.2017. Juhlat alkoivat kutsu-
vierastilaisuudella jatkuen kaikille avoimella juhlatapahtumalla. Juhlissa oli mahdollisuus tavata lehden entisiä ja ny-

kyisiä tekijöitä, tutustua posterinäyttelyyn lehden historiasta ja tekemisestä, sekä nauttia kakkukahvitarjoilusta. Illan ai-
kana lehden tekijät vastaanottivat onnitteluja yli sadalta henkilöltä.  

JOY-lehden syntymäpäiväjuhlat Laaksolahden kirjastossa

JOY-lehden tekijöitä: Urpo Kotipalo, Saila Salonen, Lea Ala-Peijari, Silve Sahlan, Anneli 
Liimatainen. Edessä Seija Kotipalo, Juha-Pekka Ripatti ja Minna Helkiö.

Ensimmäinen päätoimittaja Pertti Leinonen 
(1977 – 1981) ja Kai Haapamäki juhlatuulella.

Päätoimittaja Juha-Pekka Ripatti kertoo lehden 40-vuotisesta historiasta. Tukena lehden avustajista 
Kimmo Sierimo, Seija Kotipalo, Saila Salonen ja Urpo Kotipalo. 

KUVAT: MIA JÄRVISALO

 Pekka Perttula 
(JOY:n puheenjohtaja 
1981 - 1989) esittelee 
oman aikakautensa 
painotuotetta.

Silve Sahlan ja EKYL:n puheenjohtaja Mikko Perkko 
vaihtavat kuulumisia.
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Muusikko Leo Salmela soittaa rum-
puja ja kitaraa Pitkäjärvenrannassa 
yhdessä Jupperin vanhimmista 
taloista. Tässä talossa on musisoitu 
vuosikymmenten ajan. Vanhimmat 
jupperilaiset saattavat jopa muistaa 
Leon äidin isoisän, kuuluisan viulistin 
Arno Granrothin soittamassa Heijaa 
ruusut tulipunaiset viereisellä pellolla 
nykyisen leikkipuiston vieressä.

Musiikki on kuulunut 22-vuotiaan Leo 
Salmelan elämään aina. Hän alkoi soit-

taa haitaria viisivuotiaana ja pianoa kuusi-
vuotiaana. Seitsemänvuotiaana hän vaih-
toi lyömäsoittimiin, joista tuli pian hänen 
pääinstrumenttinsa. Myös kitaraa hän on 
soittanut pitkään.

Leo on valmistunut muusikoksi Lah-
den konservatoriosta. Vuosi sitten hän aloit-
ti opiskelun Sibelius-Akatemiassa, pääainee-
naan musiikkikasvatus.

Musiikki on Leon koko perheelle am-
matti ja intohimo. Leon äiti Raili Poijärvi-
Salmela on viulunsoiton lehtori Nurmijär-
ven musiikkiopistolla. Monille jupperilaisille 
Raili on tullut tutuksi siitä, että hän oli Jup-
perin Kamariorkesterin kesäkonserttien aktii-
vinen järjestäjä usean vuoden ajan. Leon isä 
Juha Salmela on tuubansoiton lehtori Lah-
den konservatoriossa, jossa myös Leon sisko, 
tämän kevään ylioppilas Lumi Salmela on 
juuri aloittanut muusikkokoulutuksen. Leon 
äidin isä soitti selloa Helsingin kaupunginor-
kesterissa. 

Muusikoita löytyy Leon suvusta jopa 
neljässä sukupolvessa. Leo äidin isoisä Arno 
Granroth oli viulisti, viulunsoiton professo-
ri Sibelius-Akatemiassa ja ranskalaisen viulu-
koulun merkittävä suomalainen edustaja. 1970-luvulla hän 
osti Kaipion suvulta Jupperin Pitkäjärvenrannasta vuonna 
1934 rakennetun talon, jossa alkoi antaa viulunsoiton ope-
tusta. Viulua soitettiin kesällä puutarhassa, ja joskus vie-
reisellä pellollakin saattoi kuulla Arno Granrothin soitta-
van Heijaa ruusut tulipunaiset. Oppilaina oli monia tulevia 
huippuviulisteja. Arno Granroth tuli talolle aina päiväksi ja 
palasi illalla bussilla Helsinkiin. Hän ei tiettävästi koskaan 

yöpynyt Jupperissa. Syynä oli se, että hän ei täällä kuullut 
kolmosen ratikan kolinaa, johon oli Runeberginkadulla tot-
tunut. Bussit kulkivat pitkin Pitkäjärvenrantaa, joten Hel-

singistä pääsi ovelta ovelle yhdellä bussilla.
Nykyään talossa asuu Leon perhe osa-ai-

kaisesti. 
Hirsiseinäisessä kulmahuoneessa on Leon 

rumpusetti. Olohuoneessa on flyygeli ja monia 
muita soittimia. Ikkunoista avautuvat upeat, lä-
hes kalevalaiset näkymät Pitkäjärvelle. Näissä 
maisemissa Leo kertoo myös säveltävänsä mu-
siikkia tällä hetkellä. Miljöö auttaa häntä oikeaan 
mielentilaan pääsemisessä.

Soittamisen, säveltämisen ja musiikkikas-
vatusopintojen ohella Leo käy esiintymässä eri 
kokoonpanoissa. Hän soittaa Hämäläis-Osakun-
nan Big Bandissa sekä Linda ja Leo –nimisessä 
laulu- ja kitaraduossa. Duo on esiintynyt Helsin-
gin Musiikkitalon kesäterassilla ja erilaisissa yksi-
tyistilaisuuksissa. Leon voi tilata myös trubaduu-
riksi vaikka syntymäpäiväjuhliin.

Syksyllä Leo alkaa antaa soiton ja laulun 
opetusta jupperilaisille. Häneltä saa opetusta 
lyömäsoittimissa, sähkökitarassa, sähköbassos-
sa ja muissa bändisoittimissa. Tiedä vaikka Jup-
periin saataisiin Leon johdolla oma bändi!

Kolmesta kuuteen vuotiaille lapsille Leo 
pitää soitinvalmennusryhmiä, joissa lapset pää-
sevät tutustumaan eri soittimiin. On tutkittu, 
että musiikilla ja soittamiselle on positiivinen 
vaikutus lapsen kehitykseen. Leo on huoman-
nut, miten kiinnostuneita lapset ovat soittami-
sesta luonnostaan. Esimerkiksi ksylofonin, trian-

gelin ja erilaisten rumpujen soittamisesta nauttivat jo ihan 
pienet lapset.

Leo on itsekin aikoinaan innostunut lyömäsoittimista 
juuri niiden soittamistavan takia. 

”Rumpujen soittaminen on lapselle luonnollinen 
tapa purkaa energiaa”, hän sanoo. ”Monet muut soittimet 
vaativat enemmän hienomotoriikkaa, mutta rummut on 
hyvin helposti lähestyttävä instrumentti. Kapulat voi ottaa 
heti käteen ja alkaa soittaa. Rummuissa on myös rytmi vah-
vasti läsnä. Rytmi on lapselle helpompi ymmärtää kuin me-
lodia ja harmonia, jotka opitaan myöhemmin”, Leo kertoo.

TEKSTI MINNA HELKIÖ 
KUVAT: MINNA HELKIÖ  JA 

POIJÄRVI-SALMELAN KOTIALBUMI

JUPPERILAINENJUPPERILAINEN

Tarkemmat tiedot soitonopetuksesta selviävät 
sivun 23 ilmoituksesta. 

Muusikko neljännessä polvessa

Tässä talossa Pitkäjärvenrannassa on musisoitu vuosikymmenten ajan. Leo 
Salmela soittaa kitaraa ja rumpuja. Flyygelin päällä näkyy valokuva viulisti 
Arno Granrothista, Leon äidin isoisästä. Seinällä oleva maalaus esittää 
äidin isoäitiä, pianisti Kerttu Bernhardia.

Leo Yamaha Stage Custom –rumpusettinsä takana.

Viulutaiteilija Arno Granroth (1909-1989) soitti kesäisin 
usein ulkona Pitkäjärvenrannan maisemissa. Hän esiin-
tyi myös Jupperi-päivän kesäjuhlilla palokunnan lavalla 
1970-luvulla.
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KULTTUURIKULTTUURI

Myllylahden murharouvat kirjailijaillassa

Laaksolahden kirjastossa koettiin erilainen kir-
jailijatapaaminen 5.4.2017, kun viisi dekkarikir-
jailijaa, Myllylahden murharouvat, tulivat esit-
telemään kirjojaan ja keskustelemaan yleisön 
kanssa kirjailijantyöstä. Kyseessä oli niin sanottu 
non-stop-reading -tilaisuus.

Myllylahden murharouviin kuuluvat Mari Pyy, Hanne 
Dahl, Terhi Nikulainen, Jaana Lehtiö ja Ata Hautamäki 

sekä Tiina Martikainen, joka ei päässyt paikalle. 
Myllylahden kustantamo, johon nykyään kuuluu sata 

Espoon kirjailijaa, on julkaissut noin 500 kirjaa. Julkaistavat 
kirjat ovat etupäässä dekkareita, mutta lastenkirjat ovat 
nouseva alue.

Idean tämän tyyppisestä tapaamisesta, nk. non-stop-
readingistä, sai alun perin Ata Hautamäki. Tapaamisessa ku-
kin kirjailija lukee otteen uusimmasta kirjastaan. Tarkoituk-
sena on ääneen lukemisella ja tekstien ilotulituksella antaa 
kuulijoille elämyksellinen kuuntelemisen kokemus. Luke-
misen jälkeen kirjailijat haastattelevat pareittain toisiaan ja 
lopuksi yleisö voi esittää kysymyksiään tai kommenttejaan.

Hanne Dahl 

(= Anne Syrjä) oli ensimmäisenä vuorossa. Hän luki katkel-
man kirjastaan Vaiettu velka. Kirja on kolmas ns. hauholais-
kirjasarjassa, jossa tutuiksi tulleet henkilöt käyvät keskus-
telua hyvällä, soljuvalla dialogilla. Kirjailija asuu Espoossa, 
mutta dekkareiden tapahtumat sijoittuivat Hauholle, jossa 
hänellä on vapaa-ajan asunto. Kirjailija teki elämäntyönsä 

lääketeollisuuden parissa ja kertoikin haastattelijalle, että 
murhat tapahtuivat luultavasti tästä syystä yleensä juu-
ri myrkyttämällä. Pari vuotta ennen eläkkeelle jäämistään 
hän ryhtyi kirjoittamaan dekkareita.

Terhi Nikulainen 

on toiminut aluekirjaston johtajana Espoossa ja on amma-
tiltaan kirjastonhoitaja. Nikulaisen dekkareissa pohditaan 
yhteiskunnallisia tai psykologisia ongelmia. Kirjaston työn-
tekijät esiintyvät dekkareissa. Tapahtumat sijoittuvat Hel-
sinkiin, mutta kirjailijan syntymäkaupunki Rauma on myös 
tapahtumien taustalla. Nikulainen kertoi erityisesti uusim-
masta kirjastaan Menneisyyteen tatuoitu ja sen syntymä-
hetkistä. Hän kertoi ottaneensa tatuoimisesta tarkoin sel-
vää tatuoijana toimivalta ystävältään sekä lukemalla alan 
kirjoja. Dekkarin taustalla on erään oikean tukholmalaisen 
tytön olkavarressa nähty ruusutatuointi. Nikulainen kertoi 
aikomuksenaan vielä kirjoittaa kirjan, jonka tapahtumat si-
joittuisivat pelkästään Raumalle.

Mari Pyy 

on Espoon kirjailijat ry:n puheenjohtaja ja ollut vieraanam-
me aikaisemminkin. Silloin hän kertoi kirjastaan Paperitto-
mat. Kun dekkari julkaistiin pari vuotta sitten, silloin aihe 
ei vielä ollut näin aktuelli kuin nyt. Mari Pyy oli vuosia sit-
ten työskennellyt vastaanottokodin johtajana. Teema dek-
kareihin on tullut siis ihan arkielämästä. Ihmisiä - aikuisia ja 
lapsia - katosi jäljettömiin ja paperittomia oli paljon. Dek-
karissa sosiaalityöntekijä oli aloittanut työt ihmiskaupan 

uhrien suojelemiseksi, mutta työskenteli myös auttaak-
seen paperittomia. Näistä lähtökohdista oli houkuttelevaa 
kirjoittaa dekkari. Mari Pyyn esikoiskirja oli Kadonnut. Kir-
jailija kertoi, että kirjoittaessaan hän ensin luo henkilöt ja 
heidän taustansa, sitten vasta alkaa hahmottaa juonta.

Ata Hautamäki 

on helsinkiläinen sosiaalityön aikuiskouluttaja ja työsken-
nellyt erilaisissa sosiaalialan tehtävissä. Muutama vuo-
si sitten hän jätti sosiaalialan työt, ja kirjoittamisesta tuli 
hänen päätyönsä. Ataa on sanottu historiadekkaristiksi hy-
vän taustatyönsä ansiosta. Hän luki katkelman kirjastaan 
Siel on hieno hietakehto. Tulossa on romaani Aito isä, joka 
ei ole dekkari, vaan romaani, joka kertoo Suomen  isistä 
sadan vuoden aikana. Hänen näytelmiään on esitetty te-
levisiossa ja Radioteatterissa. Hän on 
kirjoittanut myös kouluille ja harras-
tajaryhmille. Valtakunnallisessa las-
tennäytelmäkilpailussa vuonna 2003 
hänen käsikirjoituksensa sijoittui ja-
etulle kolmannelle sijalle. Dekkarikir-
joittajana hän debytoi kesällä 2004 
Kouvolan Dekkaripäivien antologi-
assa Katajanvarsi on musta. Hän oli 
mukana myös Novellit 2004 -antolo-
giassa. Hautamäen esikoisdekkari, 
1950-luvun alkuun sijoittuva Murha 
Käpylässä ilmestyi 2005 ja kirja oli sil-
loin Helsingin Sanomien kirjallisuus-
palkintoehdokas. Hänen toinen Kä-
pylä-dekkari Käpylän tähdet ilmestyi 
keväällä 2006. Erityisen kiinnostava 
kolmas dekkari Levottomat kadut il-
mestyi 2009, neljäs Kadonneet muis-
tot ilmestyi 2012 ja viimeisin Kohtalo-
na Rauhaniemi syksyllä 2013.

Jaana Lehtiö 

on porvoolainen uskonnonopettaja 
ja apulaisrehtori. Lehtiön kirjailijaura 
alkoi luovan kirjoittamisen kurssilla, 
jonne ystävä houkutteli hänet mu-
kaan. Hän on kirjoittanut lastenkirjo-
ja yhdessä Helena Miettisen kanssa 
ja sitten dekkareita. Helena Miettisen 
kanssa he tutustuivat kirjoittamisen 
kurssilla, jossa syntyi idea yhteisestä 
kirjoittamisesta. Lehtiö kertoi, että he 
kirjoittivat vuorotellen tietyn osuu-
den, jonka toinen kommentoi. Tämä 
oli hauskaa ja antoisaa. Kirjoissa piti 
olla tietty määrä jännitystä sekä myös 
fantasiaa. Lapsille kirjoitetut kirjat oli-
vat hyväntuulisia, lämminhenkisiä 
seikkailukirjoja. Dekkareissa Lehtiö-
tä kiinnostaa, miten ihmiset käyttävät 

valtaa ja miten ihmisiin vaikutetaan. Hän on kirjoittanut 
neljä dekkaria Porvoossa tutkivasta rikoskomisario Muho-
sesta. Ihmiset kadulla saattavat jopa kysyä häneltä, mitä 
Muhoselle nyt kuuluu. Uusin kirja on nimeltään Älä aivan 
vielä, josta hän luki katkelman. Kirjoittaminen on hänelle 
intohimo, hän kertoi. Yhtäkkiä voi tulla inspiraatio vaikka-
pa kesken imuroinnin. Sitten täytyy mennä vain kirjoitta-
maan. Dekkareiden tapahtumapaikat ovat tuttuja porvoo-
laismaisemia, mutta aina voi käyttää kirjailijan vapautta ja 
omaa luovuuttaan. Kirjoissa hän korostaa yhteiskunnallisia 
asioita ja epäkohtia.

LEA ALA-PEIJARI
ANNELI LIIMATAINEN

KUVA: ESKO UOTILA

Dekkaristit Anne Syrjä (kirjailijanimeltään Hanne Dahl), Ata Hautamäki, Terhi Nikulainen, Jaana Lehtiö ja Mari Pyy. Syksy 2017 Laaksolahden kirjastossa 
Tapahtumat 
• Maanantaina 18.9.2017 klo 18.00  

Keijo Leppänen paljastaa 
Miten tv-uutiset syntyvät? 

• Maanantaina 16.10.2017 klo 18.00  
Tero Saarno, St1, esittelee  
uusiutuvan energian  
tulevaisuuden näkymiä  
St1:n näkökulmasta 

• Maanantaina 6.11.2017 klo 18.00  
Ata Hautamäki kertoo 
kirjastaan Aito isä 

Lukupiiri 
• To 19.10.2017 klo 18.00  Leena Krohn - Mehiläispaviljonki 

• To 16.11.2017 klo 18.00  Pajtim Statovci - Kissani Jugoslavia 

Tervetuloa mukaan tilaisuuksiin ja toimintaan! 

Laaksolahden kirjaston ystävät ry   ◦   Laaksolahden kirjasto 
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Laaksolahden kirjaston ystävien järjestämissä 
Tarinatalkoissa 26.4.2017 kerrottiin ja tallennet-
tiin muistoja saunoista ja saunomisesta. Hannu 
Saintula Suomen Saunaseurasta kertoi alustuk-
sessaan suomalaisesta saunasta ja saunaperin-
teistä. Tapahtuma oli osa Suomi 100 –juhlavuo-
den ohjelmaa.

Hannu Saintulan mukaan Suomessa on peräti 2,5 mil-
joonaa saunaa, joten kaikki suomalaiset mahtuisivat 

saunomaan yhtä aikaa. Ensimmäiset saunat tehtiin maa-
kuoppiin 10 000 vuotta sitten. Nykytyyppiset saunaraken-
nukset yleistyivät Suomessa 1700-1800-luvuilla. Ensin ne 
olivat kaikki savusaunoja. Kiukaita alettiin käyttää 1900-lu-
vun alusta alkaen.

Saunalla on ollut monenlaisia käyttötarkoituksia. 
Usein ne ovat liittyneet uskontoihin, perinteisiin ja riittei-
hin. Nykyisin sauna on paikka peseytymiselle ja viihtymi-
selle, ja yhteisöllisyys on saunomisessa tärkeää. Saintulan 
lisäksi yleisössä yhdellä henkilöllä oli omakohtaisia koke-
muksia saunoissa toimineista kuppareista.

Heikki Karjalainen kertoi muistoja kodistaan Kai-
nuussa, jossa pienen tilan savusauna oli lähteen äärellä. 
Useana vuonna lokakuussa saunan lämmitys aloitettiin 
aamulla viiden aikaan, kun teurastaja oli käynyt edellise-
nä päivänä. Yksi tai kaksi vasikkaa palvattiin saunan katon 
rajassa. 10-vuotiaan pojan tehtäväksi jäi tulen valvonta. 
Savun määrä katon rajassa oli mittari oikealle lämpötilal-
le. Lihat olivat kypsiä iltakuuden aikoihin. Hieno aromi on 
vieläkin mielessä. Nykyisellä asuinpaikallaan hänellä oli ai-
kanaan suuri pönttökiuas, joka antoi erinomaiset löylyt. 
Heikki Karjalainen on rakentanut yli satavuotiaasta rans-
kalaisesta viinitynnyristä tynnyrisaunan, josta hän kirjoitta-
nut kirjankin. Hän esitteli kirjaansa kirjastossa viime joulu-
kuussa järjestetyssä tilaisuudessa.

Keskustelussa nousi esille saunan ilmanvaihdon mer-
kitys. Mökkisaunassa kannattaa saunan oven alaosaan 
jättää reilun korkuinen rako. Jos sähkökiukaan päälle on 
mahdollisuus rakentaa ilman tuloventtiili, 
se parantaa löylyjä merkittävästi. Kiuaskivik-
si Saintula suositteli oliviinidiapaasikiviä, jot-
ka ovat hyviä ja halpoja. Löyly pitäisi varsinkin 
savusaunassa luoda hitaasti valuttamalla vesi 
kiuaskivien päälle eikä heittämällä.

Kai Haapamäki kertoi 40- ja 50-luvul-
ta kinkkujen palvauksesta, jota varten savu-
saunaa lämmitettiin kaksi-kolme päivää. Jup-
perissa hänellä oli saunassa 20 vuoden ajan 
Aito-kiuas, jossa saunomisen jälkeen seu-
raavana päivänä kypsennettiin pata tai puu-
ro. Sen jälkeen hän on käyttänyt jatkuvaläm-
mitteistä kiuasta. Laaksolahdessa oli aikanaan 

myös maanalainen kellarisauna.
Sauna ja vesi kuuluvat olennaisesti yhteen ja suoma-

laiseen saunaan. Vesi voi olla kesäisessä järvessä tai meres-
sä, avannossa tai lumihangessa. Viime aikoina paljut ovat 
tulleet kovasti muotiin.

Suomen Saunaseura on perustettu 1937 ja täyttää 
16.10. jo 80 vuotta. Vuonna 1952 avattiin Lauttasaaren Vas-
kiniemeen seuran saunatalo, jossa on maailman paras sau-
nayhteisö. Savusaunoja on neljä, puulämmitteisiä saunoja 
kaksi ja yksi sähkösauna, jossa kokeillaan erilaisia kiukaita. 
Saunaseuran tärkein tehtävä on vaalia perinteitä. Saunois-
sa ei saa puhua työasioista eikä politiikkaa. Suomen Sauna-
seurassa on nykyisin 4400 jäsentä.

Saunakulttuurin edistämiseksi seura osallistuu erilai-
siin projekteihin. Virolainen savusauna on päässyt Unescon 
kulttuuriperintökohteeksi. Saunaseuran tavoitteena on 
saada suomalainen sauna ja saunaperinne samanlaiseksi 
kohteeksi. Suomalaisen saunan päivä 10.6. on tavoitteena 
saada viralliseksi liputuspäiväksi.

Hannu Saintulan unelmana on päästä saunomaan 
Tamminiemen saunaan, jossa on aikanaan tehty merkittä-
viä päätöksiä mm. Hrutshevin kanssa. 

Helsingissä oli käytössä vain kolme yleistä saunaa 
2000-luvun alussa. Saunat olivat Hermannissa, Harjutoril-
la ja Arlan sauna Brahen kenttää vastapäätä. Viime vuosina 
yleisiä saunoja on jälleen tullut lisää. 

Hannu Saintula teki ehdotuksen, että 
Laaksolahden urheilupuistoon rakenne-
taan kaupungin ylläpitämä yleinen sauna, 

kunhan jäähalli saadaan pu-
rettua. 

Ehdotus sai yleisön vahvan kanna-
tuksen.

Osallistujien kesken arvottiin kaksi 
Heikki Karjalaisen tekemää tammivihtaa. 
Vihdan voittivat Anja Tarvas ja Kai Haa-
pamäki.

Tilaisuuden päätteeksi keskuste-
luun aktiivisesti osallistunut Mikko Hie-
tala esitti saunaviisun.

TEKSTI JA KUVA ESKO UOTILA

KULTTUURIKULTTUURI

Suomalaisen saunan ja saunamuistojen ilta

Laaksolahden kirjaston ystävien vieraaksi saa-
pui 8.5.2017 Vauvakirjan tekijä, animaatio-oh-

jaaja Ami Lindholm yhdessä lastensa, syksyllä esi-
kouluun menevän Saaran ja puolivuotiaan Martin 
kanssa.

Ami esitteli uunituoretta Vauvakirjaa ja ker-
toi sen tekemisen vaiheista. Vauvakirja on sarjaku-
vakirja, jossa kuvataan tuoreiden vanhempien elä-
mää ja vauvavuoden iloja ja suruja. Ami kertoi, että 
Vauvakirja sai alkunsa Saaran syntymän aikoihin, 
jolloin hän purki vauva-ajan väsymystään piirtele-
mällä ja sanoittamalla arjen tapahtumia jutuiksi ja 
kuviksi. Hän huomasi nopeasti, että piirrokset pu-
huttelivat myös muita ja että niistä oli apua muille-
kin. Pian kuvia alettiin julkaista Kaksplus-lehdessä.

Martin synnyttyä kuvia oli tullut jo kirjaksi 
asti. Vauvakirja – Kirja tuoreille vanhemmille jul-
kaistiin tämän vuoden helmikuussa Amin eläessä 
juuri uutta vauva-arkea Martin kanssa. 

Kirjaa kannattaa katsella ja lukea vauva-ajan 
aiheuttamaan väsymykseen, jolloin voi huomata, 
että elämä on ihanaa, kun sen niin oivaltaa.

Pyysimme Amilta esimerkkiä, miten aiheet 
syntyvät. Hän alkoi ideoida, minkälaisia tilantei-
ta tulee vastaan esimerkiksi lomamatkalla ja piir-
si taululle kuvia vauvoista lentokoneessa puhuen 
samalla, mitä tapahtuu.

Vauvat loikoilivat tyytyväisinä peitolla kir-
jaston lattialla. Kuusivuotias Saara lausui kirjasta 
ääneen oman lempisivunsa. Tilaisuus oli lämmin-
henkinen ja vuorovaikutteinen. Kaikki lähtivät hy-
vällä mielellä kotiin.

MATTI RIITOJA
KUVA: MIA JÄRVISALO

Vauvoja 
Laaksolahden 
kirjastossa

Vauvakirjan kuviin voi tutustua osoitteessa: 
aminvauvakirja.blogspot.fi

Vauvakirjan tekijä Ami Lindholm kuvaa vauvavuoden hetkiä piirtä-
jän silmin. Rintarepussa ympäristöä tarkkailee puolivuotias Martti. 

Vauvakirja kiteyttää arjen tilanteita.
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LASTEN JOYLASTEN JOY

Syksyn 
sanasokkelo

Etsi nämä sanat:

SYKSY
SADE

SYYSLOMA
UIMAKOULU

KURAHOUSUT
SIENIRETKI

HALLOWEEN
VAAHTERA

SIENI 
MUSTIKOITA

Seuraa syksyn tuloa
Etsi ympäristöäsi syksyn merkkejä ja merkitse havaintosi muistiin.

Nimi:  ___________________

Päivämäärä Paikka   
1 Pihlajanmarjoja

   
2 Keltainen vaahteran lehti

3 Punainen vaahteran lehti
   

Päivämäärä Paikka   
4 Kurkiaura

   
5 Lintuja sähkölinjoilla

   
6 Omenapuussa punaisia omenoita

   
7 Omenapiirakka

   
8 Kanttarelli

   
9 Kärpässieni

   

Päivämäärä Paikka   
10 Lehtien haravointia

   
11 Halloween-kurpitsa

   
12 Lätäkkö jäässä

   
13 Ensilumi

   

Lasten JOY –palstan ovat laatineet Siru Koti-
palo ja askartelukerholaiset Aida, Alise, Ella, 
Erica, Ilona, Inga Kaisa, Kasper, Lumia, Mika ja 
Raili.
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Käsityökerho Jupperissa

Käsityökerho kokoontuu Jupperissa Peltotie 
2:ssa torstaisin klo 18-20. 
Tiedustelut seija@kotipalo.fi tai 040 5045934.

Liikuntaa Jupperin koululla

Jumppa torstaisin klo 19-20 Jupperin koululla. 
Sopii kaikille liikkujille!
Tiedustelut: Teija Kuusijärvi, 
teija.kuusijarvi@gmail.com, 040 7735880.

Lentopalloa tiistaisin klo 18-19.30 Jupperin 
koululla Veinin omakotiyhdistyksen kanssa.
Tiedustelut: Esko Uotila, 
euotila@gmail.com, 050 5587861.

Laaksolahden perhekahvila
MLL Laaksolahden perhekahvila kokoontuu 
torstaisin klo 9.30-11.30 
Laaksolahden monitoimitalolla. 
Osoite Lähdepurontie 2. 
Tervetuloa äidit, isät, hoitajat ja lapset! 
www.laaksolahti.mll.fi/

Kerhoja ja toimintaa lapsi-
perheille järjestävät:
Lasten kulttuurikeskus Pikku-Aurora:  Taide-
työpajoja, kerhoja, esityksiä ja koko perheen ta-
pahtumia. www.espoo.fi/pikkuaurora 
MLL Laaksolahden paikallisyhdistys:  Liikunta-
leikkikouluja, tenavajumppia, muskareita ja per-
hekahviloita. www.laaksolahti.mll.fi
Viherkallion, Karakallion ja Järvenperän asu-
kaspuistot:  Toimintaa lapsille sisällä ja ulkona. 
www.espoo.fi/asukaspuistot 
Espoon tuomiokirkkoseurakunta:  Perhekerho-
ja Laaksolahden, Viherlaakson ja Auroran kappe-
lilla. www.espoonseurakunnat.fi
Laaksolahden ja Viherlaakson kirjastot: www.
espoo.fi/kirjasto 

Alueen harrastusmahdollisuuksia:
- jalkapallo: FC89 www.fckasiysiespoo.fi 
- jääkiekko: EKS www.espoonkiekkoseura.fi
- ringette: EKS www.espoonkiekkoseura.fi 
- tennis ja sulkapallo:
   Laaksolahden tenniskeskus www.laaksolahdentenniskeskus.fi 
   Espoon tennisseura www.espoontennisseura.fi 
   Laaksolahden sulkapallo LaSuPa www.espoontennisseura.fi 
- vapaapalokunta: Pitkäjärven VPK www.pitkajarvenvpk.fi 
- partio: Pitkäjärven Vaeltajat www.pitkajarvenvaeltajat.fi
- lentopallo: Laaksolahden huvilayhdistyksellä on oma lentopallovuoro Jupperin koululla tiistaisin
- uinti: Laaksolahden Viri (perinneyhdistys) www.laaksolahdenviri.org  
- taitoluistelu: Espoon jäätaiturit www.espoonjaataiturit.sporttisaitti.com  
- Mannerheimin lastensuojeluliitto www.laaksolahti.mll.fi
- Laaksolahden Martat www.laaksolahdenmartat.fi
- Lions Club, mm. www.verkkoviestin.fi/lionsespoolaaksonliljat
- seurakunnan erilaiset kerhot www.lujakallio.fi/kerhot  ja muu toiminta
- Laaksolahden kirjasto (erilaisia tapahtumia) www.helmet.fi/laaksolahdenkirjasto
- jooga: www.joogataan.com
- soitin- ja tanssinopetus: Estrada www.estrada.fi
-  taiji: www.itcca.fi/espoo

Kerhot Tammenterholla

Sukututkimuskerho  parillisten viikkojen kes-
kiviikkoisin (20.9., 4.10., 18.10., 1.11.) kello 18.
Tiedustelut Anja Tarvas puh. 050 564 1173

Seniorikerho kuukauden kolmantena torstai-
na (21.10., 19.11.) klo 13-15.
Tiedustelut  Anja Tarvas puh. 050 564 1173



www.jupperi.fi

Jupperin Omakotiyhdistys ry

Tapahtumia

Facebook: Jupperin Omakotiyhdistys ry.

Ilmoittaudu13.9.mennessä!


