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Liity jäseneksi omakotiyhdistykseen

Liittymällä Jupperin Omakotiyhdistyksen jäseneksi voit osallistua yh-
distyksen kokouksiin ja pääset mukaan yhdistyksen jäsenilleen varaa-
mille retkille.
Varsinaisen jäsenen jäsenyyttä (äänioikeus yhdistyksen kokouksissa) 
voi hakea jupperilainen kiinteistön tai asuinhuoneiston osakkeenomis-
taja maksamalla 30 € liittymismaksun yhdistyksen tilille Nordea IBAN 
FI26 2213 1800 0179 79. Perhejäseneksi (ei äänioikeutta) voidaan hy-
väksyä varsinaisen jäsenen samassa taloudessa asuva perheenjäsen, 
jolloin liittymismaksu on 25 €.  Henkilöjäseneksi (ei äänioikeutta) voi-
daan hyväksyä Jupperin alueella asuva henkilö, jolloin liittymismaksu 
on 20 €. 
Tilillepanomaksun tiedotuskohtaan on merkittävä selvästi, mitä jäse-
nyyttä hakee, nimi, osoite, tontin numero ja mielellään myös puhelin-
numero ja sähköpostiosoite. Johtokunta käsittelee jäsenhakemuksen 
seuraavassa kokouksessaan. Vuosittaista jäsenmaksua ei tänä vuonna 
ole.
Lisätietoja www. jupperi.fi 

PÄÄKIRJOITUSSISÄLTÖ JOY 1/2018

EU:n tietosuoja-asetus voimaan toukokuussa

JUHA-PEKKA RIPATTI
päätoimittaja

Jupperin Omakotiyhdistyksen sääntömääräiseen syys-
kokoukseen osallistui 20 äänioikeutettua jäsentä, jois-

ta osaan heistä tutustuin ensimmäistä kertaa. Heidät oli 
houkutellut paikalle kirjoittamani pääkirjoitus JOY–lehdes-
sä 4/2017, jossa kerroin omakotiyhdistyksen omistavan ra-
kentamattoman kiinteistön Palomäessä ja sen kiinteistöve-
ron 320 prosentin noususta viimeisen 12 vuoden aikana. 
Tämä oli heille uutta tietoa.

Syyskokouksessa käytiinkin pitkä keskustelu yhdis-
tyksen tiedottamisen parantamisesta. Yhdistyksen päätie-
dotuskanavia ovat JOY–lehti, kotisivut, Facebook ja viisi il-
moitustaulua. Ongelma ei ollut niinkään tiedotuskanavien 
riittävyydessä vaan siinä, mistä ei ollut tiedotettu. Tällä tar-
koitettiin tulevan vuoden 2018 taloussuunnitelman esitte-
lyä vasta syyskokouksessa ilman että kokoukseen osallistu-
jilla olisi ollut etukäteen mahdollisuus tutustua asiakirjaan.

Jupperin Omakotiyhdistys on ollut erittäin avoin tie-
dottamisessaan. Yhdistyksen jäsenlehti JOY jaetaan jokai-
seen jupperilaiseen kotitalouteen vaikka alle puolessa ko-
titalouksista asuu yhdistyksen jäseniä. Olemme katsoneet 
tämän tärkeäksi yhteisten asioiden hoitamistavaksi. Samal-
la olemme kuitenkin joutuneet miettimään, miten tiedote-
taan asioista, jotka kuuluvat vain yhdistyksen jäsenille.  Yksi 
näistä asioista on nimenomaan yhdistyksen taloutta kos-
kevat asiat. Todettakoon tässä, ettei yhdistyksen talouden-
hoidossa ole mitään salattavaa. 

Johtokunta päättikin vuoden 2018 ensimmäisessä 
kokouksessaan, että seuraavan vuoden toimintasuunni-
telmaan lisätään yhdistyksen taloussuunnitelmaa koskeva 
tekstiosio. Yksityiskohtainen taloussuunnitelma esitellään 
kuitenkin vain syyskokoukseen tuleville varsinaisille jäse-
nille, joilla on äänioikeus päättää sen hyväksymisestä. 

Keskustelussa tuotiin esille myös yhdistyksen jäsen-

luettelossa olevien tietojen hyödyntäminen tiedotuskana-
vana. Yhdistyslain edellyttämä yhdistyksen jäsenluettelo 
on henkilötietolaissa määritelty henkilörekisteri, jonka vä-
himmäistietoja ovat jäsenen nimi ja osoite. Yleensä muita 
kerättäviä tietoja ovat jäseneksi liittymisen ajankohta, pu-
helinnumero, sähköpostiosoite, jäsenmaksun maksamis-
ta koskevia tietoja kuten viitenumero jne. Henkilötietola-
ki määrää myös tietojen käsittelemisestä ja suojaamisesta. 
JOY:n jäsenluettelossa ei ole jäsenten puhelinnumeroita 
eikä sähköpostiosoitteita, joten tässä tapauksessa ainoa ja 
kallis tapa lähestyä suoraan varsinaista jäsentä olisi perin-
teinen kirje.

Suomen ja Euroopan tietosuojalait uudistuvat tänä 
keväänä, jolloin EU:n yleistä tietosuoja-asetusta (General 
Data Protection Regulation GDPR) sovelletaan 25.5.2018 
alkaen kaikissa EU:n jäsenmaissa. Tätä tietosuoja-asetus-
ta sovelletaan kaikkeen henkilötietojen käsittelyyn. Tieto-
suoja-asetusta täydennetään ja täsmennetään kansallisel-
la lainsäädännöllä. Valmisteilla on uusi tietosuojalaki, joka 
korvaisi voimassa olevan henkilötietolain 25.5.2018.

Uuden tietosuojalain ja -asetuksen voimaan tulo 
edellyttää myös Jupperin Omakotiyhdistykseltä, kuten kai-
kilta muiltakin yhdistyksiltä, merkittäviä toimenpiteitä tie-
tosuoja-asetuksessa määriteltyjen tietosuojaperiaatteiden 
noudattamisesta kaikissa henkilötietojen käsittelyvaiheis-
sa.    



4 5 JOY 1 / 2018 JOY 1 / 2018 

AJANKOHTAISTA OMAKOTIYHDIST YKSESTÄAJANKOHTAISTA OMAKOTIYHDIST YKSESTÄ

Juha-Pekka Ripatti, pj
juha-pekka@jpripatti.net, 0400 463 941
Urpo Kotipalo, vpj
urpo.kotipalo@innofactor.com, 040 503 6067
Eeva-Riitta Puomio, sihteeri
eeva-riitta.puomio@sci.fi, 050 531 9219
Kimi Forsberg
kimi.forsberg@gmail.com, 050 563 0465
Lasse Gustafsson 
lasse.gustafsson@kolumbus.fi, 0400 458 167
Kai Haapamäki 
kai.haapamaki@saunalahti.fi, 0440 290 024
Klaus Hamström
klaus.hamstrom@gmail.com, 0500 425 042
Minna Helkiö 
helkiominna@gmail.com, 040 824 4349

Heikki Kulusjärvi
heikki@kulusjarvi.fi
Kimmo Sierimo
kimmo.sierimo@gmail.com, 050 412 6335

Taloudenhoitaja: 
Tapani Vuopala 
tapani.vuopala@crowehorwath.fi, 040 532 2114

Jäseniä 470 henkilöä
Kotisivu: www.jupperi.fi 
Facebookissa: 
www.facebook.com/jupperinomakotiyhdistys
Yhdistyksen toimitila Tammenterho (Tammipääntie 33) 
on jäsenistön käytettävissä. 
Tiedustelut Urpo Kotipalo: p. 040 503 6067

Johtokunnan jäsenten yhteystiedot

Tulin valituksi vuoden 2017 syyskokouksessa Jupperin 
omakotiyhdistyksen johtokuntaan. 

Olen muuttanut tänne vaimoni Kirstin kanssa vuon-
na 1976 osoitteeseen Palokunnantie 83. Silloin oli asema-
kaavoitus tekeillä ja kadut sekä niiden nimet olivat erilaisia. 
Olin 70-80 -luvun vaihteessa omakotiyhdistyksen johto-
kunnassa, kun Olavi Laine vielä toimi yhdistyksen puheen-
johtajana. 

Ennen eläkkeelle siirtymistäni toimin 40 vuotta ra-
kennuttajana ja sitä ennen 5 vuotta urakointi- ja suunnitte-
lutehtävissä. Rakentamisen maailma tuli kovin tutuksi sinä 
aikana.

Harrastuksiini kuuluvat puutarhan hoito ja liikun-
ta. Liikunnalle Jupperi on erinomainen paikka. On paljon 
hiekkapohjaisia kävelyteitä, metsäpolkuja ja pyöräilyreitte-
jä. Myös hiihtoladuille pääsee helposti. 

Jupperissa arvokkaita asioita ovat esim. luonto ja väl-
jyys, joita tulee vaalia. Metsiä mielestäni pitää jäädä ihmisil-
le ulkoilualueiksi. Kun alue on rakennettu, ei niitä enää ra-
kentamattomiksi saa.

KLAUS HAMSTRÖM

Uusi jäsen johtokuntaan

Jupperin Omakotiyhdistyksen johtokunta 2018

Toimikunnat ja kerhot 2018
 Omakotiyhdistyksen toimikunnat ovat johtokunnan apuna ja tekevät käytännön työtä asuinympäristömme kehittämi-
seksi ja viihtyvyyden lisäämiseksi.
Tapahtumatoimikunta järjestää mukavia yhteisiä tapahtumia. Tiedotustoimikunta avustaa päätoimittajaa ja toimitus-
sihteeriä JOY -lehden aineiston keräämisessä, kirjoittamisessa, ideoimisessa ja kehittämisessä. Rantatoimikunta ylläpitää 
Jupperinrannan uimalaituria ja rannan viihtyisyyttä. Taloustoimikunnan tehtävänä on johtokunnan apuna hoitaa yhdis-
tyksen varallisuutta.
Omakotiyhdistys järjestää myös kerhoja, jotka kokoontuvat yhdistyksen toimitilassa Tammenterhossa 
(Tammipääntie 33).

Taloustoimikunta 2018
Kokoonkutsuja puheenjohtaja Juha-Pekka Ripatti (2017 
ja 2018), Kimi Forsberg (2017 ja 2018), Urpo Kotipalo 
(2017 ja 2018), Kai Haapamäki (2018 ja 2019), Juha Vep-
säläinen (2018 ja 2019) ja taloudenhoitaja Tapani Vuo-
pala.
Tiedustelut: juha-pekka@jpripatti.net
 
Rantatoimikunta 2018
Kokoonkutsuja Juha-Pekka Ripatti, Kai Haapamäki, 
Urpo Kotipalo, Pekka Puomio, Markku Rantalainen ja 
Juha Vepsäläinen.
Tiedustelut: juha-pekka@jpripatti.net

Tapahtumatoimikunta 2018
Kokoonkutsujaa ei nimetty, Asko Forsberg, Kiira Fors-
berg, Lea Ala-Peijari, Juha Kallanranta, Ritva Kallanran-
ta, Pirjo Kolari, Tapani Mäkelä, Tuula Mäkelä, Hannu 
Salonen, Saila Salonen, Kimmo Sierimo, Sirkka-Liisa Sie-
rimo, Kikka Silfverberg, Juha Vepsäläinen, Anni Vesala, 
Erkki Vesala, Leena Virtanen ja Martti Virtanen.
Tiedustelut: tapahtumatk@jupperi.fi

Tiedotus- ja perinnetoimikunta 2018
Kokoonkutsuja Minna Helkiö, Silve Sahlan, Lea Ala-Pei-
jari, Kai Haapamäki, Seija Kotipalo, Anneli Liimatainen, 
Eeva-Riitta Puomio, Pekka Puomio, Matti Riitoja, Juha-
Pekka Ripatti, Kimmo Sierimo ja Urpo Kotipalo (kotisi-
vut).
Tiedustelut: helkiominna@gmail.com

Seniorikerho 2018
Seniorikerho kokoontuu Tammenterholla kuukauden 
kolmantena torstaina klo 13-15.
Tiedustelut Anja Tarvas, 050 5641173, anja.tarvas@sau-
nalahti.fi

Sukututkimuskerho 2018
Sukututkimuskerho kokoontuu Tammenterholla 
parillisten viikkojen keskiviikkona klo 18.
Tiedustelut Anja Tarvas, 050 5641173, anja.tarvas@sau-
nalahti.fi

Jumppa 2018
Jumppa torstaisin klo 19-20 Jupperin koululla.
Yhteyshenkilö Teija Kuusijärvi, teija.kuusijarvi@gmail.
com, 040 7735880.

Mikäli et ole vielä mukana yhdistyksen toiminnassa, 
ota yhteyttä toimikuntien jäseniin ja tule mukaan!

Eeva-Riitta Puomio,
sihteeri
Johtokunnassa vuo-
desta 2017 (myös 
1999-2012)

Kimmo Sierimo
Johtokunnassa  
vuodesta 2001

Kai Haapamäki
Johtokunnassa 
vuodesta 1981

Minna Helkiö
Johtokunnassa 
vuodesta 2016

Kimi Forsberg
Johtokunnassa 
vuodesta 2016

Lasse Gustafsson
Johtokunnassa 
vuodesta 2011

Juha-Pekka Ripatti, 
puheenjohtaja
Johtokunnassa 
vuodesta 2007

Urpo Kotipalo, 
varapuheenjohtaja
Johtokunnassa 
vuodesta 2008

Tapani Vuopala, 
taloudenhoitaja 
vuodesta 2001

Klaus Hamström, 
Johtokunnassa
vuodesta 2018

Kuvasta puuttuu johtokunnan jäsen Heikki Kulusjärvi
KUVA: EEVA-RIITTA PUOMIO
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SUOMI 100 -JUHLISTUSTA JUPPERISSASUOMI 100 -JUHLISTUSTA JUPPERISSA

Jupperin koulun liikuntasali oli 
ääriään myöten täynnä oppilaita, 

heidän vanhempiaan ja opettajia 
koulun Suomi 100 – itsenäisyyspäi-
väjuhlassa maanantaina 4.12.2017. 
Juhlassa esiintyivät ensimmäiset, 
kolmannet ja kuudennet luokat. 
Sekä oppilaat että koulun henkilö-
kunta olivat tehneet monipuolisen 
esityksen itsenäisyyden 100-vuotis-
syntymäpäivien kunniaksi. 

Juhlaesitys alkoi Suomen li-
pun sisääntulolla ja lasten kertoma-
na, millainen on minun Suomeni. 
Ohjelma jatkui tanssi – ja musiikki-
esityksillä, yhteislauluilla, ”Tahdot-
ko uusmaalaiseksi” –tietovisalla ja 
puhuvien päiden historiakatsauk-
sella. Tämä historiakatsaus koostui 
esiintyjistä, jotka kantoivat hartioil-
laan isoja keinopäitä varustettuna 
oman aikakautensa some -julkkis-
ten kasvokuvilla. Nämä some -julk-
kikset keskustelivat keskenään sii-
tä, mitä kukin oli tehnyt Suomen 
hyväksi. Biografiana valkokankaal-
le ja ääneen pääsivät Eino Leino, 
Jean Sibelius, Akseli Gallen-Kallela, 
Mika Häkkinen, Paavo Nurmi, Tee-
mu Selänne, Lasse Viren, Antti Tuis-
ku, Kaija Koo, Katri-Helena, Danny 
sekä presidentit Mannerheim, Kek-
konen, Halonen ja Niinistö. 

Tahdotko uusmaalaiseksi –
tietovisan viimeinen kysymys oli 
”Millä aiot mennä kotiin juhlien jäl-
keen?”, ”Länsimetrolla”.

JUHA-PEKKA RIPATTI

KUVA: PEKKA PUOMIO

Puhuvia päitä itsenäisyyspäiväjuhlassa

Jupperi juhlisti itsenäisyyspäivää valaisemalla 
kiertoliittymän 100 ulkotulella

KUVA: JUPPERIN KOULU

KUVA: JUPPERIN KOULU

KUVA: JUPPERIN KOULU
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YMPÄRISTÖLYHYESTI

Rotta syömässä laudalta tippuneita auringonkukan sieme-
niä. 

KUVA: PEKKA PUOMIO

Lintulauta voi houkuttaa rottia. 
Puhdista ruokintapaikan alus 
säännöllisesti.

Pitkäjärven vedenkorkeutta on seurattu jo 1990-lu-
vulta. Seurannasta vastaa Uudenmaan elinkeino-, lii-

kenne- ja ympäristökeskus. Nykyisin järvessä on auto-
maattinen vedenkorkeuden mittauslaite. Laaksolahden 
uimarannan lähettyvillä on myös vedenkorkeusasteikko, 
jota luetaan muutaman kerran kuukaudessa jatkuvatoi-
misen automaatin kalibroimiseksi. 

Vedenkorkeusautomaatin reaaliaikaiset tulokset 
ovat luettavissa Suomen ympäristökeskuksen verkkosi-
vuilta osoitteesta wwwi2.ymparisto.fi/i2/81/l810551010y/
wqfi.html. Sieltä löytyy myös ennuste tulevista vedenkor-
keuksista ja tietoa muista veden määrään vaikuttavista te-
kijöistä.

Vedenkorkeuden lisäksi järvellä käydään mittaa-
massa jään paksuutta. Pitkäjärvi on yksi Suomen ympäris-
töhallinnon 50:stä jäänpaksuuden seurantajärvestä. Mit-
tauksia tehdään talviaikaan kolme kertaa kuukaudessa. 
Tulokset tallennetaan Suomen ympäristökeskuksen tieto-
kantaan. Uusimmat mittaus-
tulokset ovat nähtävillä lähes 
reaaliaikaan verkkosivuilla 
osoitteessa wwwi3.ymparis-
to.fi/i3/tilanne/fin/Jaanpak-
suus/Jaanpaksuus.htm.

TEKSTI: EEVA-RIITTA PUOMIO
KUVAT: PEKKA PUOMIO

Pitkäjärven vedenkorkeutta ja 
jäänpaksuutta seurataan

Pitkäjärven vedenkor-
keusasteikko sijaitsee 
Laaksolahden uimarannan 
lähettyvillä. Asteikolle on 
määrätty 0-piste, joka 
mitataan merenpinnasta. 
Mittaushetkellä vedenkor-
keus oli 25 cm yli 0-tason 
eli selkeästi yli keskiveden-
korkeuden.

Pitkäjärven vedenkorkeutta voi seurata ymparisto.fi-sivuilla.

Jupperin päiväkodille rakennetaan uudet, siirtokelpoiset 
tilat Kuusinevantie 16:een. Tila on tarkoitus saada käyt-

töön tammikuussa 2019.
Päiväkodin nykyiset tilat Veininkadulla ovat huono-

kuntoiset ja niissä on sisäilmaongelmia. Tilat ovat myös lii-
an pienet. Uusiin tiloihin Kuusinevantielle tulee paikat 126 
lapselle.

Päiväkoti sijaitsee ahtaalla rinnetontilla, eikä sen kor-
jausta ja laajennusta ole mahdollista tehdä kustannuste-
hokkaasti. Nykyinen päiväkotirakennus puretaan, kun uu-

det tilat ovat valmistuneet.
Läheisen Jupperin koulun peruskorjaus ja laajennus 

on suunnitelmissa vuonna 2027. Päiväkoti liitetään hank-
keeseen, jolloin siirtokelpoinen päiväkoti voidaan ottaa 
muuhun käyttöön.

Hankkeen kustannusarvio on 4,3 miljoonaa euroa ja 
se toteutetaan leasingrahoituksella. Kaupunginhallituksen 
tila- ja asuntojaosto hyväksyi hankesuunnitelman maanan-
taina.

LÄNSIVÄYLÄ 11.1.2018

Jupperin päiväkoti saa siirtokelpoiset tilat uuteen osoitteeseen

Kerro juttuvinkki
Luontohavainto, hauska sattumus, kiinnostava ta-
pahtuma? Onko sinulla mielessäsi aihe, josta kan-
nattaisi kertoa JOY-lehden lukijoille?  Otitko valo-
kuvan, joka kertoo pienen tai isomman tarinan 
Jupperista? Vinkkaa siitä toimitukselle: toimitus@
jupperi.fi

Teatteri Juvelan ensimmäinen esitys
Lavakylän vuosi sai ensi-iltansa 19.11.2017 Laaksolah-

den monitoimitalolla. Kuvassa koko esiintyjäjoukko 
sekä kaikki muutkin produktion tuotantoon osallistuneet.

Teatteri Juvela jatkaa toimintaansa 

Avoimet ovet  tiistaisin klo 18-20 
27.2., 6.3. ja 13.3.  osoitteessa Peltotie 2.
Tervetuloa mukaan!
Lisätietoja Facebookista: Teatteri Juvela

Presiedentinvaaleissa Jupperin äänestysprosentti oli koko Espoon korkein: 85,7%. Hyvä me!

KUVA: TEATTERI JUVELA
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Länsimetro ja sen liityntäliikenne on muuttanut monien mat-
kustamista läntisessä Espoossa. Matka-aikojen pidentymi-

nen ja metrojen ruuhkautuminen ärsyttävät monia. Nyt HSL:ssä 
ja Espoossa selvitetään rivakasti keinoja saada tiheämpi vuorovä-
li metrolle Matinkylään ja lyhennettyä matka-aikoja mm. liityntä-
liikennettä parantamalla.  

Muutoksia on tulossa myös Leppävaaran, koko Pohjois-Es-
poon ja myös meidän jupperilaisten joukkoliikenteen linjastoon 
vuonna 2019. HSL on pyytänyt linjastosuunnitelmasta komment-
teja asukkailta, ja palautteen pohjalta valmistelu jatkuu. 

Suunnitelman mukaan isoja joukkoliikennemuutoksia ei oli-
si meille Jupperiin tulossa. Huonona kyllä pidän ehdotusta, että 
linjan 214 kaikki vuorot kiertäisivät jatkossa Karakallion kautta. 
Minusta linjaa 214 ei pidä kierrättää Karakallion kautta, lukuun 
ottamatta myöhäisiä iltavuoroja, jotka nytkin ajavat tunnuksella 
214 T. Linja 214 on ainoa vaihdoton bussiyhteys Jupperinrannasta 
Leppävaaraan, josta matka kestää n. 20 minuuttia. Reitti kiertää jo 
Rastaalan läpi ja jos se menisi myös Karakallion kautta, pidentyisi 
matka-aika vielä noin viidellä minuutilla.  

Historiallinen yhteys 218 (ent. 248) Jupperista Turuntietä 
Leppävaaran kautta Helsinkiin olisi tämän suunnitelman perus-
teella lakkaamassa. Onko linjan 218 ja 217 säilyttämiselle tarvet-
ta, siitä kannattaa nyt antaa palautetta. Tarvitaanko linjoja kou-
lu- ja terveyskeskusmatkoille Viherlaaksoon, vai riittääkö 548 (ent. 
15), joka ajaa Jupperista Viherlaakson kautta Tapiolaan? Viherlaak-
solaiset ry on kerännyt adressin näiden linjojen puolesta, sillä ne 
tarjoavat myös Viherlaaksosta suoran yhteyden Leppävaaraan. Li-
säksi Viherlaaksolaiset ry vastustaa rantaa kulkevan linjan 226 lak-
kauttamista.

Korvaaviksi linjoiksi HSL esittää linjoja: 200, 215, 236, 239 ja 
532, joista kaikista ei kyllä ole paljoakaan iloa jupperilaisille. Lin-
ja 200 olisi runkolinja Elielinaukio - Leppävaara - Karakallio – Jorvi 
välille. Linja kyllä palvelisi yhteyttä Helsingistä Jorviin, mutta vaa-
tii Jupperin suunnasta tullessa vaihtoa, joten toimivampi yhteys 
Jupperista Jorviin on nykyinen 565 -  onneksi sitä ei olla lakkaut-
tamassa. 

SIRPA HERTELL
Jupperilainen kaupunginvaltuutettu

sirpa.hertell@vihreat.fi

AJANKOHTAISTAAJANKOHTAISTA

Linjastomuutoksia Jupperissa

HSL:n linjastosuunnitelmaehdotus
214 Leppävaara - Karakallio - Laaksolahti - 
Jupperi 
Linja ajetaan jatkossa aina Karakallion kautta. 
Ruuhkan vuoroväli tihennetään 20 minuuttiin ja 
viikonlopun päiväliikenne 30 minuuttiin.
215 Leppävaara - Laaksolahti - Lähderanta 
Linja korvaa poistuvat linjat 217 ja 218 Leppävaa-
rasta Laaksolahden kautta Lähderantaan. Linjan 
kaikki vuorot ajetaan Laaksolahdentien kautta. 
Ruuhkassa vuoroväli tihennetään 15 minuuttiin, 
arjen päivä- ja iltaliikenne 20 minuuttiin, lauan-
tain päiväliikenne 20 minuuttiin ja sunnuntain 
päiväliikenne 30 minuuttiin. Linja 215A Leppävaa-
ra - Jupperi - Lähderanta - Högnäs lakkautetaan. 
Högnäsiä palvelee jatkossa uusi lähibussilinja 225 
Leppävaara - Lippajärvi - Högnäs.
Linjan 215A käyttäjämäärät Högnäsissä ovat 
olleen hyvin vähäisiä. Högnäsiin tarjotaan vain 
arjen työ- ja koulumatkaliikenne.
Pitkäjärventieltä on kohtuulliset kävelyetäisyydet 
linjalle 215. Lisäksi linjat 321, 548 ja 565 liikennöi-
vät Pitkäjärventiellä.
Näihin linjoihin ei esitetä muutoksia:
321 Elielinaukio - Jupperi - Vanhakartano
548 (ent.15) Tapiola - Jupperi 
Linja ajaa tämän vuoden alusta Tapiolaan, ei enää 
Otaniemeen asti. Tällä pääsee siis Viherlaaksoon, 
mutta ei Leppävaaraan.
565 (ent. 530) Vantaankoski - Myyrmäki - 
Jupperi - Jorvi - Espoon keskus
Lakkautettavaksi esitettävät linjat, mm:
217 ja 218 Elielinaukio - Leppävaara - Lähde-
ranta - Jupperi

Tämä kuva on rajattu HSL:n Pohjois-Espoon ja Leppävaaran linjastosuunnitelmasta.

Jupperissa toteutuu lähiaikoina Euroopan Uni-
onin digitaalistrategian tavoite ultranopeasta 
laajakaistasta reilusti ennen vuotta 2020. Viime 
vuoden aikana järjestettiin neljä tiedotustilai-
suutta koskien Avoin Kuitu–hanketta. Osallistuin 
itse kolmeen ensimmäiseen tilaisuuteen, mutta 
siitä huolimatta Avoimen Kuidun käyttöönotos-
sa on tullut yllätyksiä, enkä ole ainoa yllättynyt. 
Tämän vuoksi omakotiyhdistyksen johtokunta 
kutsui tammikuussa Telian edustajan vastaa-
maan esitettyihin kysymyksiin.

Valokuidun runkolinjojen ja tonttiliittymien rakentami-
sen työnjäljistä ja toteutuksesta on tullut paljon kes-

kustelua. Katujen ja tonttiliittymien osalta rakentamisen 
jäljet tarkistetaan ja korjataan keväällä. Jos kadulta talon 
seinään tulevan valokuidun kaapeloinnissa tai sisätilojen 
viennissä on ongelmia, niin silloin kannattaa ottaa yhteyttä 
Telian Avoin Kuitu asiakaspalveluun ja kertoa tarkasti, mitä 
korjattavaa osoitteessanne vielä on. Asiakaspalvelun yh-
teystiedot ovat: email avoinkuitu-fi@teliacompany.com ja 
puhelin 020 694 750 (mpm/pvm) arkisin kello 8-16. 

Avoimen Kuidun kotisivuilla todetaan, että Avoin 
Kuitu on nimensä mukaisesti avoin valokuituverkko, jo-
hon liittyessäsi saat itse valita nettiliittymäsi palveluntarjo-
ajan ja haluamasi palvelut. Todellisuus on kuitenkin toinen. 
Kotisivuilta käy ilmi, että voit valita toistaiseksi ainoastaan 
neljästä palveluntarjoajasta: JNT, Kuuskaista, Seltimil ja Te-
lia. Jatkossa palveluntarjoajia voi olla muitakin.

Ongelmaksi näyttää muodostuvan se, että jupperi-
laisilla on useita eri palveluntarjoajia koskien tietoliikenne, 
viihde jne. Epäselvää on, miten olemassa olevat palvelut 
toimivat yhdessä jonkin neljästä Avoimen Kuidun palve-
luntarjoajan järjestelmien kanssa. Tämä koskee muun mu-
assa sähköposteja, joten ottakaa yhteyttä nykyiseen palve-
luntarjoajaanne ja tarkistakaa heiltä tilanne.

Jupperi on ollut vahvasti Elisan palveluiden markki-
na-aluetta. Iso ongelma on se, että Elisalla ja Telialla ei ole 
minkäänlaista yhteistyösopimusta palveluiden tuottami-
sesta. Jos teillä on Elisa Viihde -paketti, niin se on laajakais-
tayhteysriippumaton palvelu, ja täten se toimii edellä mai-
nitun neljän palveluntarjoajan palveluliittymien kanssa. 
Muita vastaavia palveluita ovat esimerkiksi Netflix, Spotify, 
HBO Nordic ja Amazon Prime Video.

Avoin Kuidun käyttöoppaassa on kuva valokuitupää-
telaitteesta, jonka kuvateksteistä saa virheellisen käsityk-
sen siitä, että käytettävissä olisivat vain Punainen LAN1- ja 
Keltainen LAN2-portit. Muut kaksi porttia (vihreä ja sini-
nen) olisivat varattu tulevaisuuden palveluille. Tosiasiassa 
kaikki neljä porttia ovat toimivia, tasa-arvoisia ja niihin voi-
daan kytkeä päätelaitteita vapaasti.

Minun tekninen osaamiseni ei riitä vastaamaan kysy-
myksiin koskien reitittimet, langattomat verkot, onko valo-
kuitupäätelaitteessa palomuuri jne. Vastauksia näihin kysy-
myksiin kannattaa kysyä palveluntarjoajalta, jonka asiakas 
valitsee Avoin Kuitu liittymäänsä.

JUHA-PEKKA RIPATTI
Puheenjohtaja

Avoimen Kuidun käyttöönotossa yllätyksiä

Nettiliittymän kanssa 
ongelmia?
Tervetuloa kyselemään ja pohtimaan 
käyttöönoton ongelmia jo asian omalta 
kohdaltaan ratkaisseiden kanssa.
Paikka: Peltotie 2
Aika:  14.2.2018 klo 18:00

PEKKA PUOMIO
URPO KOTIPALO
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Omakotiyhdistyksen Facebook-sivuilla on jo yli 
300 seuraajaa. Facebookista onkin muodostunut 
yhdistykselle merkittävä tiedotuskanava JOY-
lehden, jupperi.fi-sivujen ja ilmoitustaulujen 
rinnalle. Vuonna 2017 eniten tykkäyksiä keräsi 
Suomi 100 -juhlavalaistuksesta kertova päivitys.

Jupperin omakotiyhdistyksen Facebook-sivu perustettiin 
24.2.2014. Aluksi julkaisut tavoittivat 1-5 henkilöä, mutta 

sivutykkääjien ja seuraajien määrän kasvun myötä tavoitet-
tujen määrä on jatkuvasti kasvanut, ollen 
parhaimmillaan yli 4800 henkilöä (koira-
varkausyrityksestä kertova juttu). Tavoitet-
tujen huomattavan suuri lukumäärä selit-
tyy sillä, että julkaisut ovat julkisia ja näin 
yleistä kiinnostusta herättävät jutut saavut-
tavat enemmän lukijoita. Lisäksi lukijoiden 
jaot omille sivuilleen lisäävät tavoitettuja. 
Nykyisin sivutykkääjiä tulee lisää vii-
koittain. Tammikuun 2018 lopussa sivu-
tykkääjien määrä oli 311 henkilöä, ja si-
vuja seuraa 328 henkilöä, eli siis lähes 
kolmannes JOY-lehden painoksesta. Si-
vutykkääjät ovat todennäköisimmin jup-
perilaisia, entisiä jupperilaisia ja Jup-
perin asioista muuten kiinnostuneita. 
Ylivoimaisesti eniten julkaisutyk-
käyksiä tähän mennessä on saa-
nut viime itsenäisyyspäivänä julkaistu 
päivitys, joka kertoi yhdistyksen toteut-
tamasta Jupperin kiertoliittymän Suo-
mi 100 -juhlavalaistuksesta. Päivitykses-
tä tykkäsi yhteensä 108 henkilöä ja lisäksi 
se keräsi useita positiivisia kommentteja. 
Toinen esimerkki sivun toimivuudesta liit-
tyy yhdistyksen järjestämään helmikuiseen 
musikaalimatkaan. Matkalle oli JOY-lehden 
4/17 mainoksen perusteella ilmoittautu-
nut 28 henkilöä. Kun matkasta myöhem-

min muistutettiin vielä Facebookissa, ilmoittautuneiden 
määrä kasvoi 48:een. 

Lisäksi ei sovi unohtaa sivuilla olevaa postilaatikkoa, 
jonne jupperilaiset voivat lähettää yleishyödyllisiä, juppe-
rilaisia kiinnostavia aiheita käsitteleviä julkaisuehdotuksia. 
Niiden kohdalla huomioitavaa on, että mm. uskonnollisia, 
poliittisia, henkilökohtaisia ja kaupallisia asioita sivuilla ei 
julkaista.

Sivuja ylläpitävät Urpo Kotipalo ja Saila Salonen.

SAILA SALONEN

Seuraa meitä Facebookissa

Käy tykkäämässä yhdistyk-
sen Facebook-sivusta ja saat 
tuoreimmat tiedot alueem-
me tapahtumista: www.
facebook.com/jupperinoma-
kotiyhdistys Suomi 100 –juhlavalaistuksesta kertova juttu on ollut yhdistyksen suosituin 

Facebook-päivitys tähän mennessä. 

JOY:n sääntömääräinen syyskokous pidettiin Laaksolah-
titalossa 15.11.2017. Kokoukseen osallistui 20 äänioike-

utettua varsinaista jäsentä, yksi perhejäsen ja yksi ulkopuo-
linen henkilö. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Sirpa 
Hertell ja kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Sääntömääräisen syyskokouksen tärkeimmät pää-
tettävät asiat olivat tulevan toimintavuoden 2018 toimin-
tasuunnitelman ja talousarvion hyväksyminen sekä uusien 
johtokunnan jäsenten valinta erovuoroisten tilalle. 

Vuoden 2018 toimintasuunnitelma hyväksyttiin yh-
den kohdan tekstimuutoksella ”Yhdistyksen taloutta hoi-
detaan erillisen talousarvion mukaisesti. Vuoden 2018 ai-
kana tehdään selvityksiä koskien yhdistyksen omistamaa 
rakentamatonta Palomäen kiinteistöä.” Vuoden 2018 ta-
lousarvio hyväksyttiin muutamin korotuksin koskien aikai-
semmat maksut ja palkkiot. Varsinaisen jäsenen liittymis-
maksuksi päätettiin 30 euroa, 
perhejäsenen liittymismak-
suksi 25 euroa (+ 5 euroa) 
ja henkilöjäsenen liittymis-
maksuksi 20 euroa. Vuosit-
taista jäsenmaksua ei peritä 
varsinaisilta jäseniltä, perhe-
jäseniltä eikä henkilöjäsenil-
tä. Kannatusjäsenmaksuksi 
yksityiseltä henkilöltä päätet-
tiin 80 euroa/vuosi ja kanna-
tusjäsenmaksuksi yhteisöltä 
200 euroa/vuosi. Puheenjoh-
tajan palkkioksi päätettiin 
600 euroa (+ 80 euroa), sih-
teerin palkkioksi 520 euroa 
ja taloudenhoitajan palkkiok-
si 520 euroa vuodessa. Joh-
tokunnan jäsenten kokous-
palkkioksi päätettiin 20 euroa 
(+10 euroa)/kokous. Tilintar-

kastajille maksetaan kohtuullisen laskun mukaan. JOY -leh-
den toimitussihteerin palkkioksi päätettiin 400 euroa (uusi 
palkkio) vuodessa samoin kuin taittajan.

Yhdistyksen johtokunnan puheenjohtaja valitaan 
aina vuodeksi kerrallaan. Johtokunnan puheenjohtajaksi 
2018 valittiin yksimielisesti Juha-Pekka Ripatti. Johtokun-
nan jäsenet valitaan aina kolmivuotiskaudeksi. Johtokun-
nan jäseniksi kaudelle 2018 – 2020 valittiin yksimielisesti 
Kai Haapamäki, Kimmo Sierimo ja Klaus Hamström. Yhdis-
tyksen toimintavuoden 2018 toiminnantarkastajaksi valit-
tiin Liisa Siponen ja hänen varalle Anja Tarvas.

Johtokunta ei ollut esittänyt syyskokoukselle käsitel-
täviä asioita, eikä sääntöjen 5 pykälän tarkoittamia asioita 
ollut käsiteltävänä.

TEKSTI: JUHA-PEKKA RIPATTI
KUVA: SILVE SAHLAN

Yhteenveto Jupperin Omakotiyhdistyksen 
syyskokouksesta 2017

Koko pöytäkirja 
on jäsenille nähtä-
villä Tammenter-
holla. Pyydä apua 
sihteeriltä. 
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Silve Sahlan on ollut yhdistyksemme johtokun-
nassa 28 vuotta. Hän on toiminut puheenjohta-
jana, sihteerinä, Jupperi-kirjan päätoimittajana, 
JOY-lehden toimitussihteerinä ja aktiivisena 
jäsenenä useassa toimikunnassa. Nyt Silven 
jättäessä johtokunnan, pyysimme häntä kerto-
maan yhdistystoiminnan vaiheista.

-  Yhdistyksen toiminnan ylläpitämiseksi tarvitaan ja vaadi-
taan kaikkien jupperilaisten aloitekykyä ja tarmoa.

-  Erityisesti pitäisi keksiä toimintamuotoja, jotka innostaisi-

vat paikkakunnalle muuttaneet uudet asukkaat ja nuorison 
tutustumaan yhdistyksen toimintaan ja osallistumaan siihen.

-  Kaikkien ideoita kaivataan ja odotetaan.

-  Sillä yhdistys olemme me, sen jäsenet.

Näin kirjoitti Jupperin Omakotiyhdistyksen uusi pu-
heenjohtaja ja johtokunnan jäsen Silve Sahlan JOY-

lehteen vuonna 1989. Nyt, lähes 30 vuotta myöhemmin, 
jättäessään johtokunnan Silve sanoo, että samat periaat-
teet yhdistystoiminnan ylläpitämiseksi pätevät yhä. 

”Yhdistyksen toiminta ei loppujen lopuksi ole kauhe-

Haastattelussa Silve Sahlan
asti muuttunut näiden vuosien aikana. Tietysti sähköpos-
ti ja muu tekniikka ovat tehneet monet asiat vaivattomim-
miksi hoitaa, mutta yhdistyksen tehtävät ovat edelleen 
samat, ja toiminta perustuu aina asukkaiden aktiivisuu-
teen”, hän sanoo.

Aktiivisuutta Jupperista on aina löytynyt. Omakotiyh-
distys on perustamisestaan asti ottanut kantaa Jupperia 
koskeviin asioihin ja valvonut asukkaiden etuja. Jupperin 
viihtyisyyttä on parannettu monilla talkoilla, ja yhteisistä 
tapahtumista on tullut mukavia perinteitä. 

Silven mukaan aktiivisuus kertoo siitä, että ihmiset 
ovat kotiutuneet Jupperiin. Monet asukkaat ovat jupperi-
laisia jo toisessa tai kolmannessa sukupolvessa.

Silve itse on tullut Jupperiin vuonna 1941, ensin ke-
säasukkaaksi sukunsa vuonna 1937 rakennuttamaan ta-
loon. 1970-luvulla hänestä tuli ympärivuotinen asukas. 
Omakotiyhdistyksen toimintaan hän kertoo havahtuneen-
sa kuitenkin vasta 1980-luvun lopussa. Sekin tapahtui sat-
tumalta. Hän meni yhdistyksen juhliin Laaksolahden moni-
toimitalolle ja siellä hänet houkuteltiin toimintaan mukaan. 
Pian hän huomasi olevansa johtokunnassa – seuraavat 28 
vuotta. 

Silve on toiminut yhdistyksemme puheenjohtajana, 
sihteerinä, JOY-lehden toimitussihteerinä sekä aktiivisena 
jäsenenä useassa toimikunnassa. Hänelle itselleen huip-
puhetkiä vuosien varrella ovat olleet yhdistyksen 50- ja 
60-vuotisjuhlat. Nämä ovat olleet isoja juhlia, jotka Silven 
mukaan onnistuivat hienosti, ja mukana oli kutsuvieraita 
Espoon kaupunginjohtoa myöten.

Erityisen lähellä Silven sydäntä ovat Jupperin perin-
neasiat. Silve toimi vuonna 2005 ilmestyneen Jupperi – mö-
kistä omakotitaloksi –kirjan päätoimittajana. Kirja julkaistiin 
omakotiyhdistyksen 50-vuotisjuhlien kunniaksi ja siihen 
koottiin kuvia ja tarinoita asumisen muuttumisesta Juppe-
rissa. 

”Ihmiset lähtivät mielellään mukaan projektiin. Saim-
me asukkailta paljon muisteluita sekä valokuvia vanhoista 
kesämökeistä, rantasaunoista ja jo puretuista taloista. Kä-
vimme itse samoilla paikoilla ottamassa kuvia nykytilan-
teista ja niistä tehtiin ennen-nyt -kuvapareja.”

Silve iloitsee, että Jupperilla on selkeä luonne asuin-
alueena. Luonteeseen kuuluvat asumisen väljyys ja ympä-
ristön vehreys. 

”Jokaisella alueella pitäisi olla oma luonne ja se pitäi-
si pystyä myös säilyttämään. Jupperissa tässä on onnistut-
tu”, hän sanoo.

Tästä on kiittäminen myös omakotiyhdistystä. Asu-
misen väljyys on aikoinaan kirjattu periaatteeksi alueem-
me asemakaavaan.

”1980-luvulla käytiin vilkasta keskustelua kaavoituk-
sesta. Niihin aikoihin, kun itse tulin mukaan yhdistyksen 
toimintaan, olivat Jupperi I ja II –asemakaavat käsittelys-
sä. Omakotiyhdistyksen ja silloisen puheenjohtajan Pekka 
Perttulan aktiivisen toiminnan ansiosta saatiin asemakaa-
voihin kirjattua asuntojen lukumäärä tonttia kohti. Tämän 
periaatteen mukaisesti Jupperiin on voitu rakentaa vain 
yksittäisiä omakotitaloja tai paritaloja. Näin väljyys on säily-
nyt. Myös Pitkäjärven rannan pysyminen viheralueena py-

rittiin turvaamaan kaavoituksen avulla.”
Kaavoitukseen ja rakennettuun ympäristöön liittyvät 

asiat ovat Silvelle tuttuja myös työn kautta. Hän on valmis-
tunut arkkitehdiksi Teknillisestä Korkeakoulusta ja työsken-
nellyt useissa arkkitehtitoimistoissa osallistuen lukuisten 
rakennushankkeiden suunnitteluun eri puolelle pääkau-
punkiseutua. Lähimmät kohteet löytyvät Karakalliosta.

Vuonna 1987 Silve siirtyi Espoon kaupungin raken-
nusvalvontaan, jossa hänen työnään oli rakennuslupien 
valmistelu. Yksi suurimmista hankkeista, jossa hän oli mu-
kana, oli Sellon kauppakeskuksen rakennuslupaprojekti. 
Se kesti useita vuosia. Sellon ensimmäinen vaihe valmistui 
vuonna 2003 ja sen tiellä ollut vuonna 1971 valmistunut 
Maxi Market purettiin. 

”Maxillahan oli historiallista arvoa siinä mielessä, että 
se oli Suomen ensimmäinen automarket”, Silve muistelee. 
”Meihin otti yhteyttä sen aikainen Espoon kaupunginmu-
seon intendentti kysymyksellä, että pitäisikö Maxi suojella. 
Mietimme jonkin aikaa, että pitäisikö tehdä suojeluesitys, 
koska olihan Toke Korhosen suunnittelema rakennus si-
nänsä tyylikäs ja pelkistetty. Maxi oli kuitenkin rakennettu 
siten, että sitä ei esimerkiksi olisi voitu korottaa, eikä raken-
nus voinut vastata kasvupaineisiin. Myös autopaikat olivat 
valtavalla kentällä. Lopulta Maxi purettiin. Rakennuksen 
katolla olleen jättimäisen Maxi-kuution olisi tietysti voinut 
sijoittaa johonkin.”

Nyt Sello kuuluu Suomen suurimpiin kauppakeskuk-
siin. Sen palveluita käyttää myös suurin osa jupperilaisista. 

Vaikka lyhyehkön automatkan päässä sijaitsee näin 
suuri kauppakeskus, olisi Jupperissa Silven mukaan tar-
vetta lähikaupalle. Vuonna 2012 tehty asemakaavamuutos 
mahdollistaisikin nyt kaupan sijoittumisen liikenneympy-
rän viereen.

”Omakotiyhdistys puolsi tätä kaavamuutosta. Vaik-
ka vanhojen periaatteiden mukaisesti viheralueiden muut-
tamista rakennusmaaksi on yleensä vastustettu, niin täs-
sä tapauksessa yhdistys katsoi tarpeelliseksi, että alueelle 
saataisiin kauppa, jossa asiointi ei edellytä oman auton 
käyttöä.” 

Jupperiin on viime vuosina muuttanut paljon lapsi-
perheitä. Silve toivottaa lapsiperheiden edustajat lämpi-
mästi tervetulleeksi omakotiyhdistyksen toiminaan. Hän 
sanoo, että yhdistyksessä on hyvät mahdollisuudet vaikut-
taa lapsiperheiden kannalta tärkeisiin asioihin.

Hauskaa Silven mielestä olisi, jos vanhan kesäjuhlien 
perinteen saisi elvytettyä. Omakotiyhdistys järjesti aikoi-
naan rantakentällä kesäjuhlia Espoo-päivänä 27. elokuu-
ta. ”Ohjemassa oli pussihyppelyä ja tikanheittoa, paikalla 
oli VPK:n paloauto ja yleensä joku esiintyjä. Sitten perin-
ne alkoi pikkuhiljaa hiipua, kun yksi sukupolvi kasvoi isoksi. 
Mutta nythän täällä on taas paljon pieniä lapsia.”

Silve itse jättää nyt yhdistyksen johtokunnan, mutta 
jatkaa yhä JOY-lehden ja seniorikerhon toiminnassa. Myös 
näihin hän toivottaa uudet jäsenet lämpimästi tervetulleik-
si. 

Sillä kaikkien ideoita kaivataan ja odotetaan. Yhdistys 
olemme me, sen jäsenet.

TEKSTI JA KUVA: MINNA HELKIÖ
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Olimme sopineet haastatteluajan uuteen Hair Combo 
-yritykseen. Kaksi nuorta, viehättävää naista, Joanna 

ja Iida, odottivat meitä ja toivottivat ystävällisesti tervetul-
leeksi. Siinä he olivat nuoret yrittäjänaiset täynnä intoa ja 
tarmoa tässä uudessa elämänvaiheessa. Liike on toiminut 
syyskuusta 2017 lähtien Laaksolahdentie 41:ssä K-Marke-
tin vieressä.

Ympäristö on heille tuttu. Joanna on tullut Järven-
perästä ja Iida työskenteli aiemmin Salon Klipsissä Sellos-
sa. He ovat kaksi lapsuuden ystävätärtä, jotka päättivät 
toteuttaa yritysidean yhdessä. Joanna valmistui Hiusmuo-
toilijakoulusta vuonna 2011 ja Parturi-kampaajakoulusta 
vuonna 2014, Iida puolestaan Parturi-kampaajakoulusta 
vuonna 2011. Joanna ja Iida jatkokouluttavat itseään ker-
ran puolessa vuodessa, keväisin ja syksyisin, jolloin tuo-
daan esiin uusia hiusmalleja.

Kysyimme, oliko perustamisvaiheessa paljon byro-
kratiaa ja vaatiko perustaminen paljon omaa pääomaa. He 
vastasivat, että matkassa oli yllättävän vähän mutkia byro-
kratian suhteen. Pääomaa vaadittiin jonkin verran startti-

rahan lisäksi. Totesimme, että on ihailtavaa, että nuoret us-
kaltavat ottaa riskejä ja perustaa yrityksen.

Kysymykseen, millaista asiakaskuntaa nuoret yrittä-
jänaiset toivovat, he vastasivat, että kaikenikäisiä, naisia, 
miehiä, lapsia, toivotaan asiakkaiksi. Hair Combo käyttää 
tunnettuja ja laadukkaita Wella-tuotteita.

Uudet asiakkaat ovat sydämellisesti tervetulleita tila-
vaan ja valoisaan liikkeeseen.

Toivotamme uudelle yritykselle paljon onnea ja me-
nestystä!

TEKSTI JA KUVA: LEA ALA-PEIJARI
JA ANNELI LIIMATAINEN

Jupperissa uusi parturi-kampaamo

Parturi-Kampaamo Hair Combo toimii 
osoitteessa Laaksolahdentie 41.
Lisätietoa: www.haircombo.fi

PALVELUJA JUPPERISSA KULTTUURI

Kirjailija Ata Hautamäki vieraili marraskuussa 
Laaksolahden kirjastolla kertomassa tuoreesta 
kirjastaan Aito isä. Romaani yhdistää faktaa ja 
fiktiota Hautamäen suvun miehistä sadan vuo-
den ajalta.

Ata Hautamäen isä katosi vuonna 1948. Evakkosuvun 
kertomukset isästä ovat kuin seikkailutarinoita. Lapse-

na hänellä oli isän ”korvikkeita”. Silloin hän ei osannut kai-
vata oikeata, biologista isäänsä. Nyt vasta aikuisiällä häntä 
alkoi harmittaa, ettei ollut tiennyt paljonkaan isästään. Ata 
Hautamäki kertoi, että yksi muisto lapsuudesta isän kans-
sa oli jäänyt. Se oli saunamatka isän kanssa Turengissa. He 
olivat tulleet evakkoina ensin Vihtiin, sitten Janakkalaan 
Turenkiin, jonne isä määrättiin koulun johtajaopettajak-
si. Täällä ei ollut tuttavia eikä sukulaisia, oli vain sopeudut-
tava elämään vieraassa ympäristössä. Tämän jälkeen muu-
tettiin suhteellisen tiheästi. Rakennettiin rintamamiestalo 
ensin Lahteen, sittemmin Valkeakoskelle. Heistä tuli ”puhu-
mattomia” karjalaisia.

Muutot jatkuivat, ja 70-luvulla tehtiin taas muutot 
Keravalle ja Helsinkiin. Kun Ata Hautamäki halusi tutustua 
nyt myöhemmällä iällä isäänsä, hän penkoi isältä jääneitä 
tavaroita. Matkalaukusta löytyi isän kirjoittamia runoja. Äiti 
ei koskaan kertonut mitään isästä, ei kehunut eikä moitti-
nut, vaan vaikeni isästä puhuttaessa.

Jokaisen lapsen mielestä oma isä on aina sankari. 
Ataa mietitytti, mitkä olivat nuoren miehen ajatukset, kun 
hän lähti sotaan. Sitä emme saa koskaan tietää.

Ata Hautamäen isä oli määrätty kirjoittamaan sota-
propagandaa. Kirjoittamisesta tuli hänelle rakas harrastus. 
Isä katosi 1948 ja jätti perheensä (2 lasta ja vaimo). Hän ei 
kuollut. Hän oli ilmeisesti asunut Mäntyharjulla. Poliisi oli 
kuulemma nähnyt hänet myös Kampissa Helsingissä. Ata 
arveli, että ”katoamalla” hän varjeli perhettään. Jos Neuvos-
toliitto olisi vallannut Suomen, perhe olisi joutunut vaike-
uksiin.

Isä lähti pois Suomesta - kaikesta päätellen peitelläk-
seen tai salatakseen propagandakirjoituksiaan, mutta pala-
si sittemmin takaisin Suomeen. Hän oli ollut rintamasotilas 
ja haavoittunut kaksi kertaa. Hänelle oli myönnetty kun-
niamerkkejä. Isä ei kertonut mitään sota-ajasta eikä näistä 
tapahtumista ja hänen tietonsa oli väärennetty. Erään väi-
töskirjan mukaan isä oli vakooja, salainen agentti ja aina 
piilossa.

Ata Hautamäen veljentytär tunsi vaarin, joka mielel-
lään käytti alkoholia. Lapsenlapselleen isä kertoi kokemuk-

sistaan sodassa. Kerrotaan, että isä puhui monia kieliä mm. 
suomalaisugrilaisia kieliä. Isää pyydettiin tulkiksi Englan-
tiin, mutta viranomaiset eivät antaneet hänen lähteä. Hän 
oli lopulta katkera, vanha mies. Monet muut miespuoliset 
henkilöt korvasivat Atalle ”aidon isähahmon”. Isänisä tuli lä-
heiseksi, samoin kummisetä.

TEKSTI: LEA ALA-PEIJARI
KUVA: ESKO UOTILA

Kirjailijaillassa 
Ata Hautamäki

Dekkarikirjailija Ata Hautamäki halusi selvittää kadonneen 
isänsä tarinan. Syntyi faktaa ja fiktiota sisältävä romaani 
Aito isä.
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MINUN HARRASTUKSENI

Vannoin lapsena, etten koskaan tee sukututki-
musta, enkä kuuntele ketään, joka puhuu suvus-
ta. Nyt aikuisena olen tutkinut yli 50.000 henki-
lön sukutaustan. Näin kertoo Tellervo Leinonen 
omasta harrastuksestaan.

Tellervo Leinonen (o.s. Takala) on syntyisin Seinäjoen 
maalaiskunnasta Pohjanmaalta. Pohjanmaa on alueena 

tunnettu siitä, että siellä on tehty kautta aikain paljon su-
kututkimusta. Tellervon lapsuus olikin kyllästetty tarinoil-
la suvuista, sillä hän on sukua äidin puolelta muun muassa 
tunnetulle Könni –kelloseppäsuvulle, josta oli tehty suku-
kirja. Tellervolla on myös sukujuuria Ilmajoen ensimmäi-
seen asukkaaseen Peltoniemeen, pappi Stuuttiin (Stutate-
us), Uppa ja Wegelius –sukuihin sekä Jaakko Ilkka –sukuun. 
Tästä johtui lapsena tehty vakaa päätös olla tekemättä su-
kututkimusta.

Anekdoottina kerrottakoon, että Könni –suvun kol-
mannen polven kellomestari Juho Könni oli erittäin tai-
tava kellojen tekijä. Hänen huomattavin työnsä oli kellon 
toimittaminen Helsingin tuomiokirkkoon.  Alkuperäinen 
koneisto oli käytössä aina rikkoutumiseensa asti vuonna 
1902, jolloin hajonneen koneiston tilalle asennettiin uusi 
sähkökoneisto. Alkuperäiset Juho Könnin valmistamat kel-
lotaulut ovat edelleen käytössä. Juhon valmistamaa kello-

koneistoa säilytetään Suomen kellomuseossa, Näyttelykes-
kus WeeGeessä, Espoossa.

Tellervo muutti 20-vuotiaana Helsinkiin opiskele-
maan lastenhoitajaksi Lastenlinnassa. Valmistuttuaan hän 
työskenteli lastenhoitajana Lastenklinikalla, jossa hän näki 
myös perinnöllisiä sairaustapauksia. Tästä heräsi mielen-
kiinto sukututkimukseen ja DNA-tutkimuksiin.

Tellervo perusti perheen Pertti Leinosen kanssa ja he 
asettuivat asumaan Jupperiin. Naapurissa asui Pertin su-
kulaismies Seppo Räisänen, joka yllytti 1980-luvun lopus-
sa Tellervoa liittymään omakotiyhdistyksen sukututkimus-
kerhoon. Näin alkoi Tellervon varsinainen sukututkijaura 
Pirjo Mattilan opastuksella (kts. Pirjo Mattila JOY 3/2016 s. 
4). He kävivät yhdessä Valtionarkistossa tutkimassa kopioi-
ta kirkonkirjoista. Pirjo oli keskittynyt omissa tutkimuksis-
saan selvittämään maatalojen isäntälinjoja ja hän oli erit-
täin taitava lukemaan käsinkirjoitettuja kirkonkirjoja. Yhtä 
käyntikertaa varten sai varata enintään 3 tuntia tutkimus-
aikaa, joka loppui aina kesken.

Tänä päivänä sukututkimusta voi tehdä omalla tie-
tokoneella kotoa käsin. Tarjolla on useitakin tietolähteitä. 
Yksi tärkeimmistä on Suomen Sukututkimusseuran yllä-
pitämä HisKi -tietokanta, joka on kirkonkirjoihin kuuluvi-
en kastettujen, vihittyjen ja haudattujen luetteloiden kai-
kille avoin hakemistotietokanta. Tästä tietokannasta löytää 
tietoja menneisyydestä aina noin 1900-luvun alkuun asti.  

Suomen Sukuhistoriallisen Yhdistyksen koti-
sivuilta pääsee lukemaan digitoituja kirkon-
kirjoja, tuomiokirjoja, käsityöläiskortistoja ja 
useita muita lähteitä. Kolmas merkittävä tie-
tolähde on Kansallisarkiston Digitaaliarkis-
to.  Suomessa on maailman paras sukutut-
kimusaineisto ja siitä on kiittäminen vuoden 
1686 kirkkolakia. Kirkonkirjoihin on merkitty 
syntymät, rippikoulut, lukutaidot, vihkimiset, 
kuolemat, kuolinsyyt jne. 

DNA-sukututkimukset uusinta uutta

Perinteinen sukututkimus on saanut 
rinnalleen perinnöllisyyteen liittyvät DNA 
–sukututkimukset. Ihmisen kromosomis-
to koostuu 23 kromosomiparista, joista 22 
on autosomeja ja yksi pari sukupuolikromo-
someja. Naiset ovat sukupuolikromosomis-
toltaan XX, joista toinen X on peräisin äidil-
tä ja toinen X on peräisin isältä. Miehet ovat 
sukupuolikromosomistoltaan XY, joista X on 
peräisin äidiltä ja Y on peräisin isältä. Siksi 
Y-kromosomin avulla voidaan löytää esi-isi-
en jälkiä tuhansien sukupolvien taakse. Nais-
ten ja miesten periytymistä voidaan selvit-

Minusta ei pitänyt tulla sukututkijaa

MINUN HARRASTUKSENI

tää myös mitokondriaalisen 
DNA:n (mtDNA) avulla, joka 
periytyy äidiltä. 

Maksamalla muutama 
sata dollaria (riippuen sel-
vityksien laajuudesta) ja lä-
hettämällä sylkinäytteen esi-
merkiksi Family Tree DNA:lle 
(FTDNA) Teksasiin, USA, saat 
jonkin ajan kuluttua tieto-
ja perimäsi vastaavuudes-
ta muiden näytteitä lähettä-
neiden henkilöihin perimään. 
Näytteistä saaduista tuloksis-
ta on esimerkiksi mahdollis-
ta päätellä, mitä reittiä suvun 
esivanhemmat ovat saapu-
neet Afrikasta Suomeen. 

Jos kahden, toisilleen 
täysin vieraiden henkilöi-
den näytteiden tulosten vas-
taavuus on hyvin suuri, voi 
kyseessä olla uusi sukulai-
nen. Esimerkiksi Andy Soren-
son, joka syntyi 3.5.1962 Yh-
dysvaltojen Floridassa, sai 
jo lapsena tietää olevansa 
adoptoitu, mutta ei saanut vi-
ranomaisilta tietoja biologi-
sista vanhemmistaan.  Andy 
teetti DNA-tutkimuksen An-
cestry -yrityksellä, jolloin pal-
jastui, ettei hänen tuloksen-
sa vastannut  amerikkalaisten 
näytteiden tuloksia. Andyn 
näytteestä saadut tulokset 
ladattiin GedMatchiin ja FT-
DNA -palveluun, jolloin sel-
visi tulosten läheinen sopi-
vuus useisiin suomalaisiin 
tuloksiin.  Monien yhteyden-
ottojen ja perinteisen suku-
tutkimuksen avulla paljastui 
lopulta, että hänen äitinsä oli 
24-vuotias naimaton suoma-
laisnainen, joka oli muuttanut 
Yhdysvaltoihin muutama kuukausi ennen Andyn synnyttä-
mistä. Yli 10.700 suomalaista henkilöä on lähettänyt tähän 
mennessä näytteensä FTDNA:lle.

Sukututkimuksessa kerättyjä tietoja pystyy helpos-
ti käsittelemään erilaisilla sukututkimusohjelmilla. Kyseisiä 
ohjelmia on kymmeniä, osa toimii netissä, osan saa asen-
nettua omalle tietokoneelle. Jupperin Omakotiyhdistyk-
sen sukututkimuskerhon jäsenillä on ilmeisesti käytössään 
kotimainen Seppo Luhtasaaren kehittämä SukuJutut -oh-
jelmisto. Tellervoa on kiittäminen siitä, että hän sai Luhta-
saaren lisäämään ohjelmistoon DNA-näytteitä koskevat va-
likot: Y-DNA ja mtDNA.  

Tellervo haluaa toivottaa tervetulleiksi kaikki suku-
tutkimuksesta kiinnostuneet henkilöt omakotiyhdistyk-
sen sukututkimuskerhoon! Kerho kokoontuu Tammenter-
hossa parillisten viikkojen keskiviikkoina klo 18. Tellervon 
ja kerholaisten avustamana minäkin aloitin sukututkimuk-
sen keväällä 2017.

TEKSTI JA KUVA: JUHA-PEKKA RIPATTI  

 Tämä kuva on julkaistu 6.12.2017 Helsingin Sanomissa sivulla B 14 artikkelissa ”Suomi 
asutettiin Aasiasta asti”. 

Tällä palstalla kerromme 
jupperilaisten harrastuksista.
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Pieni Helmet-lukuhaaste on kirjastojen 
tekemä leikkimielinen koko vuoden luku-
projekti, joka kannustaa lapsia ja nuoria 
tarttumaan uusiin ja yllättäviin kirjoihin. 
Alla olevasta listasta löydät 25 erilaista 
tapaa valita luettavaa. Valitse vapaasti 
itseäsi kiinnostavat aiheet ja mieti, mistä 
löytyisi näihin sopivia kirjoja. Aina yhden 
kirjan luettuasi, merkitse kirjan nimi ja 
kirjailija tähän listaan. 
Lukuhaasteeseen on hauskaa osallistua 
myös yhdessä perheen ja kavereiden 
kanssa. Iloista lukuvuotta 2018!

Minkä kirjan lukisin 
seuraavaksi?

Pieni Helmet-lukuhaaste 2018
1. Kirjassa muutetaan

2. Kotimainen runokirja

3. Kirja aloittaa sarjan

4. Kirjan nimessä on jokin paikka

5. Luit kirjan e-kirjana tai kuuntelit äänikirjana

6. Kirjan tapahtumat sijoittuvat mielikuvitusmaa-
han

7. Ystävän tai perheenjäsenen sinulle valitsema 
kirja

8. Sarjakuvalehti tai -kirja

9. Kirjassa luetaan kirjaa

10. Kirjassa on mukana meri

11. Surullinen kirja

12. Kirja kertoo paikasta, jossa et ole käynyt

13. Sanat kirjan nimessä ovat aakkosjärjestyksessä

14. Kirjassa on lohikäärme

15. Kirjaan tarttuminen hieman pelottaa

16. Kirjassa käydään koulua

17. Kirjassa selviydytään pulasta

18. Kirjan kannessa on kulkuneuvo

19. Kirjassa on lemmikkieläin

20. Kirja liittyy johonkin peliin

21. Tietokirja

Lego City kirjasarja alkaa tästä

Paina play - niin pääset kuuntele-
maan kirjaa

LASTEN JOY

Lasten Joy -palstan kuvituksen ovat laatineet Siru 
Kotipalo ja askartelukerholaiset Kaisa ja Mika.

Kirjassa on mukana meriKirjassa on lemmikkieläin

Bongaa
kuvan paikka
Vastaus löytyy seuraavalta 
sivulta.

KUVA: PEKKA PUOMIO

22. Kirjan nimessä on vain yksi sana

23. Haluaisit olla kirjan päähenkilö

24. Vuonna 2018 julkaistu kirja

25. Kirjaston henkilökunnan tai opetta-
jan suosittelema kirja

LÄHDE: WWW.HELMET.FI/PIENILUKUHAASTE
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NAAPURINURKKA

Sukututkimuskerho 

Sukututkimuskerho kokoontuu 
Tammenterholla (Tammipääntie 33)
Ke 21.2. klo 18
Ke 7.3. klo 18
Ke 21.3. klo 18
Ke 4.4. klo 18
Ke 18.4. klo 18
Tervetuloa!
Tiedustelut Anja Tarvas, 050 5641173, 
anja.tarvas@saunalahti.fi

Laaksolahden 
kappeli
Ylänkötie 16 
torstaisin 
klo 18.30  20.
Kahvitarjoilu klo 18.

Tervetuloa 
kuuntelemaan ja 
keskustelemaan 
illan teemasta artisti-
vieraamme kanssa. 
Vapaa pääsy.

8.3.   VÄHÄSARJA
”Unten mailla”

5.4.  HONEY B. FAMILY  
”Samasta juuresta”

3.5.   MESSUBÄNDI 
”Uudehkon reseptin 
perinteiset  raaka-aineet”

2018 KEVÄT

espoonseurakunnat.� 
facebook.com/lauluntarina

Musiikista ja laulusta keskusteleva konserttisarjamme kevätkausi jatkuu ...

Käsityökerho Jupperissa

Käsityökerho kokoontuu Jupperissa 
Peltotie 2:ssa torstaisin klo 18-20. 

Tiedustelut seija@kotipalo.fi 
tai 040 5045934.

Kangaspuut käytettävissä

Kangaspuut ovat edelleekin kasattuna, 
ja lointa riittää.

Tervetuloa tekemään ihka oma räsy-
matto!

Neuvot ja materiaalejakin löytyy, tule 
rohkeasti tutustumaan vaikka käsityö-
kerhon aikaan.

Tiedustelut seija@kotipalo.fi 
tai 040 5045934.

Edellisen sivun kuva on otettu Juppe-
rinrannasta ylös tielle päin.

NAAPURINURKKA

Seniorikerho

Seniorikerho kokoontuu Tammenterholla 
(Tammipääntie 33)
To 15.2. klo 13 
To 15.3. klo 13
To 19.4. klo 13
To 17.5. klo 13
Tervetuloa kahvittelemaan ja rupattelemaan paikal-
lisista asioista!
Tiedustelut Anja Tarvas, 050 5641173, 
anja.tarvas@saunalahti.fi

Laita kalenteriin muistuttamaan:

Jupperin Omakotiyhdistyksen 
kevätkokous on torstaina 26.4.2018 klo 18:30
Laaksolahtitalolla.

Teatteri Juvela jatkaa toimintaansa 

Avoimet ovet  tiistaisin klo 18-20 
27.2., 6.3. ja 13.3.  osoitteessa Peltotie 2.

Tervetuloa mukaan!

Lisätietoja Facebookista: Teatteri Juvela

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 kou-
lulla Veinin omakotiyhdistyksen kanssa.
Tiedustelut: Esko Uotila, 
euotila@gmail.com, 050 5587861.



www.jupperi.fi

Jupperin Omakotiyhdistys ry

Tapahtumia

Facebook: Jupperin Omakotiyhdistys ry.


