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Liity jäseneksi omakotiyhdistykseen

Jupperin Omakotiyhdistyksellä on kolme erilaista jäsenyysvaihtoehtoa; var-
sinainen jäsen, henkilöjäsen ja kannatusjäsen. Yhdistyksen varsinaiseksi jäse-
neksi voidaan hyväksyä sääntöjen 3 pykälän a) kohdassa mainittu kiinteistön 
tai asunto-osakeyhtiön osakkeitten omistaja. Yhdistyksen henkilöjäseneksi 
voidaan hyväksyä jokainen Jupperin Omakotiyhdistyksen toiminta-alueella 
vakituisesti asuva henkilö. Yhdistyksen kannattavaksi jäseneksi voidaan hy-
väksyä luonnollinen tai juridinen henkilö.
 Yhdistyksen jäsenyyttä haetaan täyttämällä oheisen linkin kautta löyty-
vä lomake ja maksamalla haetun jäsenkategorian mukainen liittymismaksu 
yhdistyksen tilille Nordea IBAN FI26 2213 1800 0179 79. Vuonna 2022 var-
sinaisen jäsenen liittymismaksu on 30 euroa ja henkilöjäsenen 20 euroa. Yk-
sityishenkilön kannatusjäsenmaksu on 80 euroa vuodelta ja yhteisön 200 eu-
roa vuodelta.  
 Hallitus käsittelee jäsenhakemuksen 
seuraavassa kokouksessaan. Vuosittaista jäsen-
maksua ei tänä vuonna ole.

Linkki liittymislomakkeeseen: 
jupperi.yhdistysavain.fi/liity-jaseneksi

Kannen kuva: 
Jupperin kartanolla,
Pekka Puomio

Jupperi – talo, tila, kartano ja kylä
Suosikki-iltalenkilläni Jupperin rantatietä pitkin Lin-

naisiin ihailen näkymää Pitkäjärvelle ja kaunista Jup-
perin kartanoa vanhan Kuninkaantien varrella, aivan 
Espoon ja Vantaan rajalla. Mietin, minkälainen perhe 
kartanossa nyt asuu ja miten onnekkaita he ovatkaan 
saadessaan elää kauniissa, vanhassa talossa. Olemme 
kertoneet useassa lehdessämme vanhojen jupperilais-
talojen historiasta ja nyt päätimme kirjoittaa Juppe-
rin kartanosta. Tietoa löytyi kattavasti 1995 julkaistus-
ta ”Furiiritilasta pientaloalueeksi” omakotiyhdistyksen 
historiikista, mutta ei juuri muualta. Kävin siis soitta-
massa ovikelloa. Sain yhteystiedot ja pääsimme lopulta 
haastattelemaan omistajapariskuntaa, joka ystävällises-
ti kertoi talon historiasta ja elämästä kartanon asukkai-
na. Toivon hartaasti, että vanhat talot säilyvät naapurei-
namme sulassa sovussa uuden rakentamisen rinnalla. 
Vanhat talot, niin kartanot kuin pienet mökitkin välittä-
vät meille historian havinaa elämästä joskus kauan sit-
ten. 

Asumisesta tulevien vuosikymmenien Espoossa ja 
kaupunkirakenteen tiivistämisestä päätetään juuri käyn-
nistyneen yleiskaavan päivityksen yhteydessä. Espoon 
kaupungin verkkosivuilla kysytään: ”Mitä sinä haluat tu-
levaisuuden Espoossa olevan? Espoon uusi yleiskaava 
tehdään yhdessä. Tänä syksynä laaditaan vuoteen 2060 
tähtäävälle kaavalle tavoitteet. Juuri nyt haluamme tie-
tää, mitä sinä ja muut espoolaiset ajattelette kaupun-
kimme tulevaisuudesta. Mitä sinä haluat nähdä tulevai-

suuden Espoossa? ” Nyt meistä jokainen voi vaikuttaa 
kotikylämme tulevaisuuteen. Kannustan osallistumaan 
asukastapahtumaan 16.11. klo 15–19 Sellon kirjastos-
sa. Voit myös vastata kyselyyn, joka on avoinna 20.11 
asti ja löytyy osoitteesta https://www.espoo.fi/fi/hank-
keet/espoon-yleiskaava-2060.

Vaikuttamisen ohella suosittelen syksyn harmau-
desta huolimatta – tai juuri sen vuoksi - viihtymään ja 
virkistäytymään. Jos haluat virittäytyä joulutunnelmaan 
pikkujouluna, tule yhdistyksen Tammenterho- mökin pi-
halle sytyttämään jouluvalot ja tapaamaan joulupukkia. 
Vuosi sitten yllätitte meidät iloisesti, kun joulutapahtu-
maan saapui ennätysmäärä isoja ja pieniä vieraita. Erin-
omaisen mukavaa matkaseuraa ja iloista teatteria on 
luvassa Hämeenlinnaan tehtävällä teatteriretkellä. Oh-
jelmassa on Onnettoman onnellinen -musiikkiteatteri 
lauantaina 11.3.22. johon matkaamme tietysti yhteisel-
lä bussilla, melkein ovelta ovelle -palvelulla. 

Virkistäytyä voi myös hienolla ulkokuntosalillam-
me, jota me hallituksen jäsenet kävimme syksyisenä 
päivänä vähän testaamassa. Ulkokuntosalin rakennus-
projektin onnistumisesta suuret kiitokset ja lämpimät 
halaukset erityisesti Topille, Eerolle ja Maralle, ilman 
teitä emme olisi tässä onnistuneet.   

Tavataan syyskokouksessa,

Seuraava lehti 1/2023 
ilmestyy 12.2.2023
aineistot 19.1. mennessä
toimitus@jupperi.fi

Kuva: Omakotiyhdistyksen hallituksen jäseniä ulkokuntosalilla, Pekka Puomio

SIRPA HERTELL
puheenjohtaja
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HALLITUKSEN KUULUMISET

TEKSTI: EEVA-RIITTA PUOMIO,
SIHTEERI

MUISTOKIRJOITUS

Parin vuoden ”koronatauon” jälkeen yhdistys on 
päässyt toimimaan entiseen tapaan. Sadonkorjuu-

juhlaa vietettiin, kerhot kokoontuvat, hallitus- ja toimi-
kunnat pitävät taas kokouksia Tammenterhossa teams-
kokousten sijaan. Myös yhdistyksen syyskokous 22.11. 
pidetään Laaksolahtitalossa etäyhteyksien sijaan.

Alkusyksyn kokouksissaan hallitus on suunnitel-
lut tulevaa ja valmistellut syyskokouksen päätettäväksi 
esitystä vuoden 2023 toimintasuunnitelmaksi ja talous-
arvioksi. Syyskokouksessa valitaan myös uusia jäseniä 
hallitukseen. 

Hallitus on seurannut ja ottanut kantaa Juppe-
rin koulun, kirjaston ja päiväkodin uudisrakentamiseen. 
Jälleen kerran hanke on ollut vastatuulessa, mutta yh-
distys tekee töitä sen eteen, että hanke pysyisi inves-
tointiohjelmassa.

Ulkokuntosali valmistui. Alueen perustustyöt ei-
vät menneet ihan suunnitelmien mukaan ja yhdistys 
edellytti korjauksia. Tästä syystä valmistuminen viiväs-
tyi ja avajaiset päätettiin siirtää ensi kevääseen. Avajai-
sissa saa myös opastusta laitteiden käytöstä. Laitteet 
ovat toki kunnossa ja käytettävissä jo nyt. 

Keväällä aloitettiin myös keskustelu kaupungin 
kanssa surffirannan siivoamisesta ja leikkipuiston pe-
rusparannuksesta. Asia ei kesällä edennyt, mutta juu-

ri ennen pahimpia syyssateita ja ilmojen viilentymistä 
kaupunki toi leikkipuistoon uuden hiekkalaatikon ja le-
lulaatikon. Kaupunki on luvannut huolehtia rikkinäisten 
ja hylättyjen veneiden poistosta. Rannassa oleva hie-
koitushiekkakasaa kaupunki ei siirrä, koska hiekkaa käy-
tetään alueemme katujen hiekoitukseen.

Tapahtumatoimikunta ja joukko hallituksen jäse-
niä aloitti Tammentehon suursiivouksen. Tarpeetto-
mia laitteita ja huonekaluja vietiin kierrätyskeskukseen 
ja Sorttiasemalle. Siivoustalkoot jatkuvat. Vanhat keit-
tiökalusteet saivat lähteä ja uudet lahjoituksena saa-
dut asennetaan paikoilleen loka-marraskuussa. Myös 
yhdistyksen arkistomateriaalit järjestetään ja siirretään 
Tammenterhosta Espoon kaupunginarkistoon säilytet-
täväksi. 

Kaipionmetsän luontopolun kunnostaminen on 
alkanut ja tavoitteena on saada polku valmiiksi tämän 
vuoden puolella. Tammenterhon pihaan hankitaan uu-
det pihakalusteet, jotka ovat käytössä viimeistään sil-
loin kun jouluvaloja 27.11. sytytetään. 

Saimme lukea 23.10 2022 
suruviestin. Yhdistyksem- 

me aktiivinen jäsen Saini 
Lanu oli kuollut 19.9.2022 
Espoossa 89-vuotiaana. Hän 
oli syntynyt 27.6.1933 Kot-
kassa.

Sainin kotikaupun-
ki oli Espoo. Jupperiin Sai-
ni muutti perheineen 1964 
ja asui täällä vuoteen 2007 
eli 43 vuotta. Tältä ajalta on 

jäänyt sanonta ”Lanun mäki”, joka oli meille etenkin 
lapsille suosittu talvilaskettelumäki ennen Kaivosmäen 
portaiden rakentamista. Lanun mäkenä me tunnemme 
sen edelleen.

Yhdistyksen johtokunnan jäsenenä Saini oli vuo-
sina 1993–2003. Samaan aikaan hän oli myös Juppe-
rin omakotiyhdistyksen lehden JOY:n päätoimittajana. 

Me muistamme Sainin aktiivisena jupperilaisena, 
hän oli innostavana mukana monissa yhdistystämme ja 
jupperilaisia palvelevissa hankkeissa. Hän arvosti avoin-
ta yhteistyötä ja lehtikirjoituksissa innosti meitä kaikkia 
jupperilaisia mukaan erilaisiin harrastuksiin. Voimme 
olla Sanille kiitollisia lehtemme toimittamisesta ja sen 
sisällön monipuolisesta kehittämisestä.

Hän merkittävästi viestitti meille Jupperin ja Es-
poon asioita, raportoi lehdessä menneitä ja ajankoh-
taisia tapahtumia. Mieleemme on jäänyt myös lukuisat 
henkilöhaastattelut, joissa avattiin Jupperin mennei-
syyttä, historiaa ja elämistä.

Saini oli kiitettävästi mukana vastaavana toimitta-
jana yhdistyksen 40-vuotisjulkaisussa Jupperi. Furiiriti-
lasta pientaloalueeksi.  

Kulttuuriympäristön arvot, luonto, liikenne ja kaa-
voitus olivat Sainille tärkeitä asioita.

Suurella lämmöllä muistan Sainin huolen Juppe-
rin kehityksestä. Hän harmitteli sitä, että rakentamises-
sa ei luontoa säästetä ja raskailla koneilla tontit haka-
taan puista paljaiksi ja pensaikot parturoidaan.

Kirjallisuudesta kiinnostuneille Saini perusti ” Sai-
nin seurat”, joka kokoontui Tammenterhossa.

Tähän ajankohtaan sopii hyvin Sainin kirjoittama 
laulu JOY-lehteemme syksyn lehtiä haravoidessaan:

Syksy on taas,
piha on täynnä lehtii.
Nyt sitä saa, nyt sitä saa
haravoida minkä ehtii.

Hyvän kotiseutuhenkisen ystävän 
muistoa kunnioittaen,
 
Pekka Perttula

Kuva: Rantapuiston leikkipaikka sai uuden hiekkalaatikon ja lelulaatikon, Pekka Puomio
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HISTORIA

Jupperi – talo, tila, kartano ja kylä 

Tämän artikkelin tiedot perustuvat pitkälti teokseen 
Jupperi. Furiiritilasta pientaloalueeksi (toim Saini Lanu, 
1995) – koimme kuitenkin tarpeelliseksi julkaista ju-
tun aiheesta, sillä kyseinen kirja ei ole enää ostettavis-
sa ja uskomme Jupperin historian kiinnostavan paikalli-
sia asukkaita. Onpa meillä myös mahdollisuus kurkistaa 
kartanon nykyiseen elämään!

Jupperin kartano 1500–1600 -luvulla
Gammelgårdin kylä, johon Jupperin kartanokin kuului, 
on erittäin vanha. 1540-luvun maakirjoissa – ensimmäi-
sissä saatavilla olevissa – kylään on merkitty kuuluvaksi 
13 taloa. 1600-luvun loppuun mennessä talot olivat vä-
hentyneet kymmeneen. Yksi taloista tunnettiin nimellä 
”Jupper”. Muita tutun kuuloisia taloja olivat esimerkik-
si Sveins ja Neppers. Jupperin tilan ensimmäinen tun-
nettu isäntä oli vuodesta 1560-lähtien Sigfrid Josefin-
poika, jonka jälkeen kartano periytyi aina isältä pojalle. 
Vuonna 1679 Hans Johaninpoika asettui vuorostaan 
asumaan kartanoon tuoreen vaimonsa kanssa.

Verovähennykset tunnettiin jo tuolloin: 1600-lu-
vun lopulla suurin osa isännistä luovutti oikeutensa 
kruunulle saadakseen verovähennyksen, ja näin teki 
myös Hans Johaninpoika. Hän kuitenkin asui tilalla lo-
pun elämäänsä. Talo sijaitsi vielä 1700 Pitkäjärven poh-
joispuolella, kuten muutkin kylän talot. Talolle oli mer-
kitty kuuluvaksi 13 peltoa, joka oli suurin peltomäärä 
kylässä. Tilaan kuului tukkimetsää, muttei puutavaraa 
myytäväksi asti sekä hieman laidunmaata. Omaa myl-
lyä ei ollut. 

Jupperi virkatalona
Jupperin virkatalossa eli kruunun sotilasvirkamiehen ta-
lossa asui 1700-luvun kuluessa useita kersantteja, ad-

jutantti ja luutnantti. 90 vuoden kuluessa taloa hallit-
si kaikkiaan 11 eri henkilöä. 1817 vuodelta tiedetään, 
että tilaan kuului tuolloin leivintupa, vierastupa, käymä-
lä, navetta, liiteri, rehulato sekä lampola ja sikala ku-
ten myös sauna, riihi ja useita latoja. Jupperin tila siirtyi 
Pitkäjärven eteläpuolelle Hämeenkylän rajalle Wilhelm 
Liljerothin aikana 1820-luvulla, ja tuolloin, 1826, valmis-
tui uusi päärakennus ja tilaa kohennettiin muutenkin.

1800-luvulla Jupperi oli alueen pienimpiä vero-
tiloja; kokonaispinta-ala oli 128 hehtaaria. Isojaon jäl-
keen talossa asuivat esimerkiksi kapteeni Carl Johan 
Blanck, joka laiminlöi tilan hoidon, ja luutnantti Knut 
Edvard Tavastjerna, joka jälleen nosti tilan kukoistuk-
seen. Viipurin hovioikeuden presidentti Carl Norden-
heim kohensi jälleen taloa 1850- ja 1860-luvulla: hän 
laajensi päärakennusta, jossa tuolloin oli kahdeksan ta-
petoitua huonetta. Mainittakoon omistajista myös Lula 
(Julia) Bonde, joka kuului tässä lehdessä toisaalla esi-
tellyn Olly Donnerin ystäväpiiriin. Bondeilta tilan osti-
vat 1905 Suomen yhdyspankin keskushallinnon johtaja 
Henrik Fredrik Gadd ja hänen puolisonsa Alina Emilia 
Gadd. 

Liljebergien aika
Gaddeilta kartanon ostivat 1925 maanvuokraaja Kon-
rad Adolf Liljeberg ja Karin Alexandra Liljeberg, ja he 
muuttivat sinne perheineen – kaikkiaan perheeseen 
kuului yhdeksän lasta. Seuraavana vuonna espoolaiset 
tilalliset Anders Malmström – Karin Liljebergin suku-
lainen–, Magnus Siren ja Fj. Österlund perustivat osa-
keyhtiön A/b Jupper Gård tilan ja sen läheisten tilojen 
viljelemistä varten. Kahta vuotta myöhemmin koko yh-
tiön osakekanta siirtyi kartanossa asuvalle Konrad Lil-
jebergille.

Tilalla oli paljon palvelusväkeä ja runsaasti eläi-
miä – lehmiä, hevosia, kanoja ja sikoja. Metsänhoito oli 
maanviljelyksen lisäksi merkittävä tulonlähde. Kartano-
rakennus itsessään oli tuohon aikaan U-kirjaimen muo-
toinen – sittemmin yksi siipi on rakennuksesta puret-
tu. Tuossa sittemmin puretussa siivessä sijaitsi aikanaan 
mm. suuri keittiö, joka oli ollut tarpeen, kun kartanossa 
oli asunut enemmän väkeä. 

Liljebergien lapset Gunda ja Per Liljeberg, jotka 
olivat kartanoon muuttaessaan 12- ja 10-vuotiaita, ovat 
antaneet muistojaan Jupperin historiikin käyttöön. He 
ovat kertoneet, että kesällä elämä kartanossa oli hy-
vin vilkasta, sillä siellä oli runsaasti kesävieraita, ulko-
maisiakin, jotka asuivat paitsi puolikkaassa kartanora-
kennuksessa myös kolmessa tilaan kuuluvassa mökissä. 
Alueella oli muuten vain vähän asutusta. Kartanolai-
set olivatkin tiiviisti tekemisissä sekä hämeenkyläläisten 
että vanhakyläläisten naapurien kanssa.

Elämä kartanossa oli luonnonläheistä: Pitkäjärves-
tä kalastettiin, ja saatiin suuria haukiakin, ja metsästys-
tä harrastettiin myös – toisinaan tehtiin metsästysret-
kiä kauemmaksikin. Toisaalta kartanossa oli moderneja 

mukavuuksia, kuten sähköt ja viemäri sekä tuulivoimalla 
toimiva vesipumppu. Kartanon omistuksessa oli myös 
1920-luvulla alueen ensimmäinen auto, kuorma-auto, 
jota ”viiksifordiksikin” kutsuttiin. Auto olikin tarpeen, 
koska lähimmät linja-autot Helsinkiin kulkivat ensin Pi-
täjämäeltä ja myöhemmin Hämeenkylästä. Omalle he-
vosellekin, esimerkiksi Perin hyvin muistamalle Jalolle, 
oli paljon käyttöä, koska Tammipääntien ”Seiskan por-
tilta” kulki kartanolle vain pieni polku. 

1931 Liljeberg myi kaikki yhtiön osakkeet Alma ja 
Karl Emil Virtaselle ja heidän lapsilleen, ja nämä taas 
myivät ne kolmen vuoden päästä Ragnar ja Toini Tulo-
selle ja lehtori Alb. Sivénille. 

Kartano nykyään
Kartanon nykytilanteesta kertovat omistajat Meimi ja 
Sakari Perttunen, jotka ostivat kartanon vuonna 2000 
nähtyään Helsingin sanomissa myynti-ilmoituksen. Kar-
tano oli ollut Teräsbetoni yhtymällä edustustiloina, 
ja oli 1970-luvun remontin jälkeisessä kunnossa. Kun 
Perttuset muuttivat taloon, he uusivat lähes kaikki sen 
sisäpinnat ja muokkasivat kartanon paremmin perhe-
asunnoksi sopiviksi – sen puitteissa, että rakennus ja 
osa sen pihapiiristä ovat suojeltuja. Kuten Liljegergeil-
lä, myös Perttusilla on yhdeksän lasta! Kartanoon kuu-
luu myös kasvihuone, nurmipelto ja rantasauna. 

Nykyään kartanon mailla asuu Perttusten kolme 
lasta perheineen, ja laajennetussa huoltorakennukses-
sa asuu Meimi Perttusen 96-vuotias isä. Tilalla asuu siis 
neljä sukupolvea. Yhteisöllisyyden Perttusen mainitse-
vatkin kartanossa asumisen parhaaksi puoleksi, ”apu 
on lähellä, mutta toisaalta on tilaa elää omaa elämään-
sä”. Jälkipolvesta on paljon apua kartanon ylläpidossa, 
vaikka lapsia harmittikin aikanaan muutto kartanoon, 
”korpeen”, toisaalta Jupperista, noin 1,5 kilometrin 
päästä!

Lähteet: Lanu, Saini (toim.): Jupperi. Furiiritilasta pien-
taloalueeksi. 1995
Liikanen, Urpo: Lyhyt katsaus Juppilan tilan 400-vuoti-
siin vaiheisiin. 1982
Sakari ja Meimi Perttusen haastattelu. 2022

TEKSTI: JASMINE WESTERLUND
KUVAT: PEKKA PUOMIO, SAKARI PERTTUNEN, 

ELINA AIRAKSINEN
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JUHLATUULELLA

TEKSTI: RISTO TIILIKAINEN
KUVAT: PEKKA PUOMIO

Römppäjäisten tunnelmaa

Mistä perinteeksi muodostuneen römppäjäisten 
nimi mahtanee juontaa alkunsa?
Netissä Googlella hakemalla sanan ”römppäjäi-

set” tulokset viittaavat enimmäkseen Jupperin oma-
kotiyhdistyksen sadonkorjuujuhlasta kirjoitettuihin ar-
tikkeleihin. Kaikkea ne Haminan Google-palvelimet 
tietävätkin! Selvää yksiselitteistä vastausta ei kuiten-
kaan Googlellakaan saa. 

Pöydät oli tämän vuoden Römppäjäisissä koris-
teltu sadonkorjuujuhlan merkeissä mm. Tammenter-
hon omenilla, jupperilaisilla porkkanoilla, sipuleilla, chi-
li-marjoilla (kyllä, se on tieteellisesti marja!) ja tietysti 
tunnelmaa luovilla tuikuilla ja syksyn lehdillä. Koristelu 
herätti ihastusta. Kotoiseksi taiotun salin ilmapiirin oli 
valmistellut yhdistyksen uskollinen talkooporukka.

Tutun Nokiset-orkesterin jäsenet esittäytyivät. 
Nimi juontaa alkunsa palokunta- ja pelastustoimitaus-
tasta. Alkuperäisestä kokoonpanosta on kaksi vielä ak-
tiivisesti mukana. 

Pitopalvelun keittiömestari esitteli bouffeé-pöy-
dän ruokalistan, jonka päämenuna oli uunilohi ja/tai 
paistisiivut. Runsaat salaattikulhot, lisukkeet ja kastik-
keet täydensivät ruuan noutajien valintoja.

Ruokailun jälkeen kahvitarjoilun yhteydessä pi-
dettiin pienimuotoinen tietokilpailu.

Aiheina oli mm, Jupperi, maantieto, musiikki, 
yleistieto. Tietokilpailun voitti osuvilla arvauksilla piste-
määrällä 9,5/11 (ja ihan vähän tiedoillakin) team Ahl-
roth & Puomio.

 Jupperi kysymyksinä oli mm:
- Missä on Jupperin korkein paikka ja kuinkahan 

korkea se on? 
- Kuka on 2283:lla eri levyllä esiintynyt ja Vahvero-

tiellä asunut laulaja? Hän on toiminut laulunopettajana. 
Isä on tunnettu muusikko Einar Englund.

- Kuinka paljon painaa vehmaassa satumaisessa 
Kaipionmetsän sammalkivien rakosissa asuva keijukai-

nen, kun se painaa 10 g plus puolet omasta painos-
taan?

- Minne Jupperista on pisin matka? (Tippavaara 
tai Tilberery eivät kelpaa vastaukseksi).

- Mihin suuntaan lähdet helikopterilla Jupperin-
ympyrästä, kun matkasi päämääränä on Hawaiji?

Tiedätkö sinä hyvä lukija vastaukset yllä mainit-
tuihin Jupperi-kysymyksiin? Vastaukset niihin on artik-
kelin lopussa.

Iltaohjelmaan kuului myös tanssinopetusta, jo-
hon pystyivät osallistumaan kaikki halukkaat. Opetel-
tavan tanssin lajiksi opettajapariskunta Iiris ja Jarmo 
Nieminen oli valinnut lavatansseissa suosituksi tulleen 
fuskun, joka tunnetaan myös nimellä lavajive tai Sing-
le-time swing. Fusku on kehittynyt 1950-luvulla swing-
tanssista. Fusku jakaa lavatansseissa yleisön kahtia. Toi-
set nauttivat kovasti tästä kädenaltatanssista, lähekkäin 
tanssijat katselevat alta kulmain ja pitävät näitä tanssi-
joita tanssihäiriköinä.

Ilta jatkui Nokisten rytmien ja laulusolistin tah-
dissa ja sen keskeytti perinteeksi muodostunut koli-
kon heitto. Kolikoiden heittotyyleinä nähtiin kahden eri 
koulukunnan suorituksia, jotka kummatkin olivat tietys-
ti Jupperin kolikonheitto-ohjeistuksen mukaisesti sallit-
tuja. Lähimmäksi kolikon sijoitti tanssinopettaja Jarmo 
Nieminen. Tanssien hallinta näköjään auttaa myös käsi-
en tarkkaan koordi-naatiokykyyn.

Tulopöydällä korissa olleen syksyn Solanum tu-
beros -lajin maanalaisten mukuloiden kappalemäärän 
arvioimiseen tarvitsi vilkkaasti keskustelevia osallistujia 
kuuluttajan patistaa parikin kertaa. Tarkimpaan kappa-
lemäärän arvioon ylsi Hannu alias Jaska Salonen.

Tapahtumatoimikunnan talkoolaiset jäivät vielä 
korjaamaan tuolit ja pöydät paikoilleen ja raivaamaan 
muita tarvittavia kohteita pois juhlapaikalta.

Mikrofonia rääkkäsi allekirjoittanut Risto Tiilikai-
nen (ei sukua YLE:n mikrofonimies Pekka Tiilikaiselle).

Vastaukset Jupperi-kysymyksiin:

Jupperin korkein kohta on Palomäessä sijaitseva 
kallio. Korkeus on 57 m merenpinnasta. Sieltä on 
laaja näköala varsinkin Veininlaakson suuntaan.

2283 eri levyllä esiintynyt ja Vahverotiellä asunut 
laulaja on Irina Milan. Hän on laulanut paljon taus-
toja ja toiminut Helsingin Kaupunginteatterissa 
laulunopettajana.

Kaipionmetsässä asuva keijukainen painaa 10 g + 
10 g = 20 g.

Jupperista pisin matka on Uuteen Seelantiin 
(17100 km) vaikkakin meidän antipodimme sijait-
see maantieteellisesti Tyynessä valtameressä. 

Hawaijin suunta Jupperista käsin on isoa ympyrää 
pitkin pohjoiseen.
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YMPÄRISTÖ

Kasvavalla kaupunkiseudullamme on välttämätön-
tä turvata toimivat vesihuoltopalvelut. Maankäyt-

tö kehittyy ja Jupperinkin lähialueilla on jo käynnissä 
useita kaavoitushankkeita, joten vedenkäyttö alueella 
kasvaa lähivuosina. Muun muassa Laaksolahdessa on 
nykyisin paineongelmia, jotka pahenevat vedenkäytön 
lisääntyessä, ellei muutoksia vesihuoltopalveluihin teh-
dä. 

Riihiniityntien pohjoisosassa on vuotoherk-
kää vesijohtoa ja Riihiniityn- ja Tammipääntiellä on 
noin 2,3 km asbestista vesijohtoa, joka on rakennettu 
1970–80-luvuilla. Riihiniityntiellä ja Jupperinkujalla on 
todettu huonokuntoinen ja painunut viemäri. Asbesti-
nen vesijohto ja viemärit saneerataan. Saneerauksella 
pienennetään häiriöiden riskiä ja edistetään vuotove-
sien hallintaa. Ensimmäisessä vaiheessa vahvistetaan 
vedenjakelua sekä saneerataan verkostoa Rastaalasta 
Juvanmalmille. Hankekokonaisuuden pohjoiset osat 
toteutetaan myöhemmin maankäytön kehittymisen 
vaatimassa aikataulussa.

Juvanmalmin kapasiteettitarpeeseen vastataan 
rakentamalla noin 5 kilometrin matkalle uutta isohkoa 
vesijohtoa Rastaalantien ja Kuusinevantien risteykses-
tä Juvan teollisuuskadulle sekä toinen paineenkorot-
tamo. Lisäksi samalla uusitaan pienempiä vesijohtoja 
sekä jäte- ja hulevesiviemäreitä.

Linnaisten kapasiteettitarpeen sekä Laaksolah-
den ja Linnaisten paineongelmien ratkaisemiseksi 
muodostetaan uusi pienpainepiiri nykyisten pienpai-
nepiirien tilalle. Tähän tarkoitukseen rakennetaan uusi 
paineenkorottamo ja nykyiset paineenkorottamot pu-
retaan. 

Yhteishankkeena Espoon kaupungin kanssa to-
teutetaan Äraportin ja Jupperinkujan osuudet. Tammi-
pääntien ja Riihiniityntien liikennejärjestelyt muuttuvat 
rakentamisen aikana, koska tarvitaan neljä metriä le-
veitä kaivantoja, joten tien toinen kaista tulee olemaan 
suljettuna.

Rakentamishankkeen haittavaikutuksia mm. Pit-
käjärven ekosysteemille pyritään vähentämään. Eko-
loginen yhteys liito-oraville Juvan teollisuuskadun ylit-
se turvataan jättämällä ympäristöön riittävästi puita.  
Suunnittelussa huomioidaan, että alueelle jää riittäväs-
ti puustoa niin, että ekologinen yhteys ei merkittävästi 
huonone nykyisestä. 

Varsinainen rakentaminen alkaa vuonna 2023, 
josta tiedotetaan myöhemmin asukkaille. Vaikutuksia 
rakentamisesta asukkaille tulee aiheutumaan poikkea-

vista liikennejärjestelyistä ja lyhyistä vesikatkoista. Sa-
neerauksen myötä vedenjakeluhäiriöiden ja jäteveden 
ylivuotojen todennäköisyys pienenee alueella.

Vesihuollon verkostosaneeraus 
tulossa Jupperiin

TEKSTI: SIRPA HERTELL
LÄHDE: HSY MARI HEINONEN

Rantapuiston ulkokuntosali on valmistunut

Alueellasi on käynnissä kaavoitustyö. Sinulla on mah-
dollisuus jättää muistutus kaavaehdotuksesta. Isännöit-
sijää pyydetään toimittamaan tieto kaavoituksesta yh-
tiönsä asukkaille ja osakkaille.

Jupperin kadut, aluenumero 141009, asemakaa-
van muutos, Laaksolahti. Katualueita osoitteissa Tam-
mipääntie, Kulmatie, Ojankulma, Rantatie, Rantakul-
ma, Peltotie ja Jupperintie. Kaavaehdotus nähtävillä 
14.11.–28.11.2022.

Asemakaavan muutoksen tavoitteena on yhte-
näistää asemakaavamerkintöjä. Tästä syystä poistetaan 
kaavasta erilliset jalankulun ja pyöräilyn katuosuuden 

merkinnät. Jalankulku- ja pyörätiet suunnitellaan ja ra-
kennetaan katujen perusparannuksen yhteydessä laa-
dittavien tarkempien katusuunnitelmien mukaisesti.

Kaava-aineisto on nähtävillä kaupungin verkkosi-
vustolla www.espoo.fi. Näin löydät kaavan oman verk-
kosivun: kirjoita kaavan aluenumero hakukenttään (Hae 
sivustolta). Aineistoon voi tutustua myös kaupunkiym-
päristön asiakaspalvelussa (Tekniikantie 15, 2. krs, Ota-
niemi) ja Espoon asiointipisteissä.

Toimita kirjallinen muistutus suunnitelmas-
ta 28.11.2022 klo 15.45 mennessä osoitteella Kirjaa-
mo, PL 1, 02070 ESPOON KAUPUNKI tai sähköpos-

tiosoitteella kirjaamo@espoo.fi. Kirjaamon 
käyntiosoite on Siltakatu 11, kauppakeskus 
Entresse, 3. krs, Espoon keskus. Ilmoita sa-
malla kaavan nimi ja aluenumero (Jupperin 
kadut, alue 141009), sekä nimesi, osoitteesi 
ja sähköpostiosoitteesi.

Asiaa hoitaa asemakaavainsinööri 
Juha Miettinen.
Yhteystiedot: puh. 040 508 9198, 
juha.miettinen@espoo.fi.

Kaupunkiympäristön asiakaspalvelu, 
Tekniikantie 15, 2. krs., Otaniemi, 
puh. 09 8162 5000
Kaupunkisuunnittelun verkkosivut: 
espoo.fi/asuminen-ja-rakentaminen/
kaupunkisuunnittelu

Asemakaavaehdotus nähtävillä
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Asemakaavaehdotus nähtävillä 
 
Hyvä vastaanottaja 
 
Alueellasi on käynnissä kaavoitustyö. Sinulla on mahdollisuus jättää muistutus kaavaehdotuksesta. Isännöitsijää 
pyydetään toimittamaan tieto kaavoituksesta yhtiönsä asukkaille ja osakkaille. 
 
Jupperin kadut, aluenumero 141009, asemakaavan muutos, Laaksolahti. Katualueita osoitteissa Tammipääntie, 
Kulmatie, Ojankulma, Rantatie, Rantakulma, Peltotie ja Jupperintie. Kaavaehdotus nähtävillä 14.11.–28.11.2022. 
 
Asemakaavan muutoksen tavoitteena on yhtenäistää asemakaavamerkintöjä. Tästä syystä poistetaan kaavasta 
erilliset jalankulun ja pyöräilyn katuosuuden merkinnät. Jalankulku- ja pyörätiet suunnitellaan ja rakennetaan katujen 
perusparannuksen yhteydessä laadittavien tarkempien katusuunnitelmien mukaisesti. 
 
Kaava-aineisto on nähtävillä kaupungin verkkosivustolla www.espoo.fi. Näin löydät kaavan oman verkkosivun: kirjoita 
kaavan aluenumero hakukenttään (Hae sivustolta). Aineistoon voi tutustua myös kaupunkiympäristön 
asiakaspalvelussa (Tekniikantie 15, 2. krs, Otaniemi) ja Espoon asiointipisteissä. 
 
Toimita kirjallinen muistutus suunnitelmasta 28.11.2022 klo 15.45 mennessä osoitteella Kirjaamo, PL 1, 02070 
ESPOON KAUPUNKI tai sähköpostiosoitteella kirjaamo@espoo.fi. Kirjaamon käyntiosoite on Siltakatu 11, 
kauppakeskus Entresse, 3. krs, Espoon keskus. Ilmoita samalla kaavan nimi ja aluenumero (Jupperin kadut, alue 
141009), sekä nimesi, osoitteesi ja sähköpostiosoitteesi. 
 
Asiaa hoitaa asemakaavainsinööri Juha Miettinen. 
Yhteystiedot: puh. 040 508 9198, juha.miettinen@espoo.fi. 
 

 
Suunnittelualueen sijainti opaskarttapohjalla. 
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KIRJASTOLLA

Kirjailija Jasmine Westerlund 
Laaksolahden kirjastossa

TEKSTI JA KUVA: ESKO UOTILA, 
LAAKSOLAHDEN KIRJASTON YSTÄVÄT RY

Jupperilaistaustainen kirjailija, kirjallisuudentutkija, 
sanataiteilija ja sanataideopettaja FT Jasmine Wes-

terlund kertoi uutuuskirjastaan ”Olly Donnerin kiehtova 
elämä” ja kirjailijatyöstään Laaksolahden Kirjaston ystä-
vien järjestämässä kirjailijaillassa 5.10.2022. Laaksolah-
den kirjastoon oli kokoontunut jälleen iso joukko väkeä 
kuulemaan ja keskustelemaan illan aiheesta.

Westerlundin teos kertoo melko tuntemattomaksi 
jääneen Olly (Olga) Donnerin ja suomalaisen yläluokan 
elämästä ja elämäntyylistä 1900-luvun alun Euroopas-
sa. Olly Donner os. Sinebrychoff (1881–1956) oli ant-
roposofi, kirjailija ja kosmopoliitti, joka lähti jo nuore-
na opiskelemaan Eurooppaan. Hän osasi useita kieliä, 
ei kuitenkaan suomea. Ollyn vanhemmat olivat Anna 
os. Nordenstam (1854–1944) ja Nicolas Sinebrychoff 
(1856–1896). Olly oli varakkaan pariskunnan ainoa lap-
si. Isä kuoli jo varhain keuhkotautiin. Äiti vietti kesiä Kar-
husaaressa, mikä liittää Ollynkin elämää Espooseen. 

Olly avioitui v. 1900 Uno Donnerin (1872–1958) 
kanssa. Kahden helsinkiläisen mahtisuvun vesat tapa-
sivat Saksassa ja avioliitto solmittiin Sveitsissä. Olly 
ja Uno matkustelivat pitkin Eurooppaa aina Afrikkaan 
asti ja asuivat suuren osan elämästään loistohotelleis-
sa ja kylpylöissä. Idyllisen elämän taustalla oli kuitenkin 
paljon surua, monia sairauksia ja lapsettomuutta. Pa-
riskunnan koteina olivat eurooppalaiset luksushotellit. 
Pysyvämpiä asuntojakin oli useita, sekä Suomessa että 
Ruotsissa ja kesäpaikka Grantorp Karjaalla. 

Merkittävä käännekohta pariskunnan elämässä oli 
tutustuminen Rudolf Steineriin v. 1913. He seurasivat 
Steinerin luentoja eri puolilla Eurooppaa ja oleskelivat 
pitkään Sveitsissä, Dornachissa ja Arlesheimissa. Ollyn 
antroposofinen ja steinerpedagoginen toiminta jatkui 
Suomessa Gustafsbergin hoitokodissa sekä Gerknäsin 
koulussa ja kesäsiirtolassa. Antroposofia oli läsnä Don-

nerien elämässä myös Arlesheimin klinkan myötä. He 
saivat siellä useina vuosina antroposofisen lääketieteen 
mukaista hoitoa vaivoihinsa ja viettivät siellä myös elä-
mänsä viimeiset vuodet.

Olly Donner julkaisi yli 30 teosta vuosina 1911–
1953. Tuotanto käsitti aikuisten romaaneja, mysteeri-
draamoja, lastennäytelmiä ja runoja. Teokset jäivät kui-
tenkin ilman suurempaa menestystä. 

Donnerit olivat lapsettomia ja heidän huomattava 
omaisuutensa käytettiin pariskunnan kuoltua Donners-
ka institut -tutkimusinstituutin perustamiseen. Instituut-
ti on tukenut vuodesta 1959 lähtien uskonto- ja kult-
tuurihistoriallista tutkimusta.

Jamine Westerlund työskenteli kirjan parissa seit-
semän vuotta, tutustui laajaan arkistomateriaaliin ja 
matkusti eri puolilla Eurooppaa käyden paikoissa, jois-
sa Olly Donner oli puolisonsa kanssa viettänyt aikaan-
sa. Aloittaessaan työtä kirjailijalla oli varsin vähän ai-
neistoja Olly Donnerista. Heräsi ajatus, että teoksesta 
tulisi romaani. Tilanne muuttui, kun Westerlund pää-
si käsiksi Åbo Akademissa sijaitseviin, jokin aika sitten 
avattuihin Donnerien arkistoihin. Sieltä löytyi hyllymet-
reittäin aineistoja, kuten kirjeitä, muistiinpanoja, posti-
kortteja, valokuvia. Keskeisenä tietolähteenä kirjaan oli 
Ollyn ja äitinsä Annan pitkä, lähes viikoittainen kirjeen-
vaihto. Aineisto alkoi tuntua jopa liian runsaalta, mutta 
sisälsi kuitenkin myös paljon aukkoja. 

Teos sijoittuu luovan tietokirjoittamisen lajityyp-
piin, jossa tieto puetaan tarinan asuun ja asiat esite-
tään fiktion tavoilla. Elämänmakuinen teksti vie lukijan 
matkalle viime vuosisadan Eurooppaan ja tarjoaa pait-
si uutta mielenkiintoista tietoa myös nautittavan luku-
kokemuksen.

Kirjasto vahvistaa alueen elinvoimaa
Säilyykö kirjastomme?
Laaksolahden kirjasto aloitti toimintansa Jupperin kou-
lun yhteydessä vuonna 1991. Kirjaston palvelut ovat 
edelleen tärkeitä alueen asukkaille ja kouluyhteisölle. 
Kirjaston aukioloaikoja on supistettu, mutta omatoimi-
aukiolon käyttöönotto vuonna 2016 lisäsi ja helpotti 
kirjaston käyttöä merkittävästi.

Espoo on teettänyt kaupunginkirjaston asiakas-
vaikuttavuus ja palveluverkko -selvityksen. Selvitys teh-
tiin keväällä 2022 konsultin tuella. Siinä kartoitettiin 
kirjastoverkon ja palveluiden nykytilannetta ja tulevai-
suuden tarpeita.

Johtopäätöksissä Laaksolahden kirjasto esitetään 
huolestuttavassa yhteydessä: ”Kirjastotoiminnan kan-
nalta vähiten vaikuttavuutta on Otaniemen, Karhusuon 
ja Laaksolahden kirjastoilla. Palvelutason tehokkaan 
kirjastopalvelujen järjestämisen näkökulmasta nämä 
kirjastot ovat harkittavissa asiointikirjastoiksi.” 

Välittömiä suunnitelmia kirjastoverkon muutok-
siin ei ole, mutta selvitys heittää varjon lähikirjastom-
me ylle.

Selvityksessä asiointikirjastolla tarkoitetaan toimi-
pistettä, jossa voi varata, lainata tai palauttaa aineisto-
ja. Kirjaston käyttäjälle ovat tärkeitä myös mahdollisuus 
viettää aikaa, kokoontua, opiskella, käyttää tietokonet-
ta ja lukea lehtiä. Kirjoja pitää voida valita hyllystä. Lap-
sia kannustaa kirjojen pariin, kun kirjastosta voi laina-
ta kiinnostavan kirjan: Mä haluun tän! Monille kirjaston 
ammattilaisten apu on tarpeen aika ajoin, ja henkilö-
kunnan läsnäolo parantaa turvallisuutta. Emme halua 
vaihtaa lähikirjastoa asiointikirjastoon.

Koulun, päiväkodin ja kirjaston uudisrakennus
Jupperin koulun ja päiväkodin sekä Laaksolahden kirjas-
ton uudisrakennus on voimassa olevassa investointioh-
jelmassa ajoitettu rakennettavaksi vuosina 2024-2026. 
Vuoden 2023 investointiohjelman sisältö sovitaan mar-
raskuun aikana valtuustoryhmien välisissä neuvotteluis-
sa, ja valtuusto tekee siitä päätöksen talousarvion yhte-

ydessä joulukuussa.
Kaupunginhallituksen tila- ja asuntojaosto otti 

kokouksessaan 26.9. selkeän kannan uudisrakennuk-
sen aikatauluun: Jupperin koulun ja päiväkodin uudis-
rakennus tulee palauttaa investointisuunnitelmaan val-
tuuston aiemmin tekemien linjausten mukaisesti. 

Jos uudisrakennushanke siirtyy 2030-luvulle, se ei 
välttämättä toteudu koskaan. Koulun siirtokelpoiset ra-
kennukset ovat vuokratiloja, joiden kustannukset ovat 
korkeat. Niiden varaan koulun tilaratkaisua ei voi raken-
taa pysyvästi. Kirjaston rakennus on jo vaatinut sisäil-
makorjauksia.

Jupperin Omakotiyhdistys ry ja Laaksolahden kir-
jaston ystävät ry järjestivät keväällä 2022 asukkaille ja 
yhdistyksille suunnatun kyselyn uudisrakennukseen eh-
dotetusta asukaskäytöstä, joka hyödyntäisi koulun, päi-
väkodin ja kirjaston tiloja monipuolisesti kaikenikäisten 
asukkaiden harrastuksissa ja kokoontumisissa. Tällainen 
ratkaisu varmistaisi myös laadukkaiden kirjastopalvelu-
jen säilymisen alueella. Vastauksissa tuotiin esille lukui-
sia tarpeita ja toiveita, jotka tehostaisivat rakennuksen 
tilankäyttöä erityisesti iltaisin ja viikonloppuisin.

Pidetään kiinni kirjastosta
Laaksolahden kirjaston ystävät ry täyttää ensi vuon-
na 20 vuotta. Yhdistys perustettiin aikanaan puolus-
tamaan lähikirjastoa ja järjestämään tapahtumia asuk-
kaille. Olemme järjestäneet yli 90 kirjailijavierailua ja 
muuta yleisötilaisuutta, joissa on ollut yhteensä tuhan-
sia osallistujia. Tämä työ asukkaiden ja kirjaston hyväk-
si jatkuu. 

Nyt myös asukkaiden kannattaa olla aktiivisia ja 
vaikuttaa päättäjiin, jotta lähikirjaston palvelut säilyvät 
alueella kaikille turvallisessa ympäristössä. Parhaiten 
tuemme lähikirjastoamme käyttämällä sitä ahkerasti. 
Käydään kirjastossa, käytetään sen palveluja ja laina-
taan ja luetaan kirjoja!

TEKSTI: EEVA-RIITTA PUOMIO
KUVA: ESKO UOTILA
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AJANKOHTAISTA OMAKOTIYHDISTYKSESTÄ

Toimintasuunnitelma
Yleistä 

Jupperin Omakotiyhdistys on toiminta-alueensa kiin-
teistöjen ja asunto-osakeyhtiöiden osakkeitten omis-
tajien yhteistoimintajärjestö, joka vaikuttaa toiminnal-
laan hyvän elinympäristön luomiseen alueen asukkaille. 
Yhdistyksen 68. toimintavuoden tavoitteita on edistää 
alueen kokonaisvaltaista aluesuunnittelua, alueen viih-
tyisyyttä ja turvallisuutta, kerätä ja tallentaa alueen his-
toriaan liittyviä tietoja ja aineistoja ja edistää alueen 
palveluiden saatavuutta jäsenistön toiveita kuunnellen.

Yhdistys välittää päätöksentekijöille tietoa asuk-
kaiden näkemyksistä ja toiveista koskien alueen ke-
hittämisestä. Alueen yhteisöllisyyttä ja kylähenkeä li-
sätään järjestämällä yhteisiä tapahtumia ja toimintaa 
kaiken ikäisille jupperilaisille. 

Jäsenille tarjotaan liikunta- ja muita harrastus-
mahdollisuuksia ja perinnetietoa kerätään ja tallenne-
taan. Yhteistyötä muiden yhdistysten kanssa jatketaan 
alueen palveluiden ja viihtyisän elinympäristön turvaa-
miseksi.  Edellytetään, että Laaksolahden kirjaston pal-
velut säilyvät myös tulevaisuudessa ja Jupperin koulun, 
päiväkodin ja kirjaston uudisrakennus toteutetaan alku-
peräisessä aikataulussa ja siellä on riittävästi tiloja kun-
talaisten käyttöön.

Tiedotustoiminta

Tiedotustoiminnassa tavoitteena on avoimuus ja aktiivi-
nen vuorovaikutus alueen asukkaiden kanssa. Yhdistyk-
sen tiedotuskanavina toimivat jäsenlehti JOY, kotisivut 
www.jupperi.fi, Facebook ja yhdistyksen ilmoitustau-
lut. Lehti ilmestyy neljä kertaa vuodessa ja se jaetaan 
yhdistyksen toimialueen jokaiseen kotitalouteen sekä 
keskeisille yhteistyökumppaneille. Lehden painos on 
1.000 kpl. 

Kotisivuja ja Yhdistysavain -palvelun tarjoamia 
mahdollisuuksia kehitetään jäsenviestinnässä. Ajankoh-
taisviestinnässä käytetään Facebook- ja kotisivua sekä 
ilmoitustauluja. Jäsenrekisterin uudistamisen myötä 
pyritään lisäämään viestintää sähköpostin välityksellä.
 
Ympäristöasiat

Vaikutetaan alueen maankäyttöä, kaavoitusta ja suun-
nittelua koskevaan päätöksentekoon. Otetaan kantaa 
ajankohtaisiin asioihin, kuten hulevesikysymyksiin, Pit-
käjärven kunnostamiseen, viheralueiden ja -yhteyksien 
säilymiseen, lento- ja liikennemeluun, tarvittaessa yh-
dessä naapuriyhdistysten kanssa.  

Pitkäjärven tilan parantamiseksi tehdään yhteistyötä 
muiden toimijoiden kanssa, osallistutaan jäsenenä Pro 
Espoonjoki -yhdistyksen toimintaan ja seurataan järven 
kunnostushanketta. 

Järjestetään siivoustalkoita ja kunnostetaan ja 
hoidetaan Tammenterhon piha-aluetta ja Jupperinran-
taa. 

Alueen palvelut

Vaikutetaan alueen palveluiden säilymiseen ja kehit-
tymiseen. Erityistä huomiota kiinnitetään koulu-, kir-
jasto-, päiväkoti-, joukkoliikenne- ja leikkipuistopal-
veluiden säilymiseen ja kehittämiseen alueella sekä 
lähikatujen rakentamiseen ja kunnostamiseen. Ediste-
tään jätteiden kierrätystä alueella.

Ylläpidetään Jupperinrannan viihtyisyyttä tarpeel-
lisin huolto- ja korjaustoimin. Uusitaan pukukoppi ja jat-
ketaan Bajamaja -käymälän vuokraamista kesän ajaksi. 

Yhteistyötä Espoon kaupungin kanssa jatketaan 
Rantapuiston palveluiden kehittämiseksi. Vuonna 2022 
valmistunutta ulkokuntosalia ja  viereistä lasten leikki-
kenttää hoidetaan ja kunnostetaan yhteistyössä kau-
pungin kanssa. Ylläpidetään Kaipionmetsän luontopol-
kua.

Virkistys- ja harrastustoiminta ja 
tapahtumat

Järjestetään erilaisia retkiä ja tapahtumia sekä aikuisille 
että lapsille. Talvella pelataan lentopalloa ja jumpataan 
Jupperin koululla. Sukututkimus- ja seniorikerhotoimin-
taa jatketaan Tammenterhossa. Muita kerhoja peruste-
taan, mikäli kiinnostuneita vetäjiä löytyy. Ensimmäisenä 
koulupäivänä elokuussa järjestetään turvallinen koulu-
matka -tapahtuma. 

Perinteiden vaaliminen

Jatketaan alueen perinnetietojen keräämistä ja talti-
ointia. Alueen nykytilasta kerätään tietoa muun muas-
sa valokuvin. Aloitetaan yhdistyksen 70 v juhlajulkaisun 
suunnittelu. 

Tammenterhossa sijaitsevan arkiston siivous saa-
tetaan päätökseen ja arkistomateriaalit siirretään Es-
poon kaupunginmuseoon.

Jatkuu seuraavalla sivulla....

Kutsu Jupperin Omakotiyhdistys 
ry:n syyskokoukseen 22.11.2022
Jupperin Omakotiyhdistys ry:n sääntömääräinen syyskokous pidetään Laaksolahtitalossa (Ylänkötie 16) 
tiistaina 22.11.2022 alkaen klo 18.00. Kello 17.30 – 18.00 on osallistujien ilmoittautuminen sekä ääni-
valtaisuuden tarkistaminen. Pyydämme kokouksen osallistujia tarvittaessa todentamaan henkilöllisyy-
tensä ilmoittautumisen yhteydessä.

Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat sääntöjen 8 § 
mukaiset asiat:

1.  kokouksen avaaminen
2.  valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjan tarkastajaa sekä muut 
 mahdolliset kokouksen toimihenkilöt,
3.  todetaan kokouksen osanottajat ja heidän äänivaltaisuutensa,
4.  todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus,
5.  hyväksytään kokouksen työjärjestys
6.  vahvistetaan hallituksen esitys seuraavan toimintavuoden toimintasuunnitelmaksi,
7.  päätetään yhdistykselle suoritettavien sääntöjen 5 pykälässä mainittujen liittymis- ja jäsen  
 maksujen suuruudesta, 
8.  päätetään puheenjohtajalle, varapuheenjohtajalle, sihteerille ja hallituksen jäsenille 
 maksettavista palkkioista ja päätetään tilintarkastajille maksettavista palkkioista ja 
 korvauksista, 
9.  vahvistetaan hallituksen esitys seuraavan toimintavuoden talousarvioksi,
10.  valitaan hallituksen puheenjohtaja seuraavaksi kalenterivuodeksi,
11.  valitaan erovuoroisten tilalle uudet hallituksen jäsenet ja täytetään mahdolliset muut vapaat  
 hallituksen paikat niiden jäljellä oleviksi toimikausiksi
12.  valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastajaa taikka yksi tai kaksi 
 tilintarkastajaa ja varatilintarkastajaa 
13.  käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat 
14.  muut keskusteltavat asiat  
15.  kokouksen päättäminen

Tervetuloa!
Jupperin Omakotiyhdistys ry:n hallitus



16 17 JOY 4/2022 JOY 4/2022 

AJANKOHTAISTA OMAKOTIYHDISTYKSESTÄ

JUPPERIN OMAKOTIYHDISTYS RY

Talousarvio 2023 Talousarvio 
2023 Talousarvio 2022 Toteuma 2021

Varsinainen toiminta
Tuotot 1 800 4 000 759
Kulut
Asukastoiminta 19 600 19 300 9 938
Tammenterho ja ympäristö 16 550 13 350 22 923
Henkilöstökulut 3 700 3 700 3 570
Kulut yhteensä 39 850 36 350 36 431
Varsinainen toiminta kulujäämä -38 050 -32 350 -35 672

Varainhankinta
Jäsenmaksut 300 400 845
Sijoitustoiminta 41 250 32 170 876 037
Varainhankinta tuottojäämä 41 550 32 570 876 882

Tuottojäämä ennen poistoja 3 500 220 841 210
Poistot 3 500 220 69

Tilikauden tulos 0 0 841 141

Talousarvio 2023 - erittely tileittäin

Asukastoiminta Talousarvio 
2023 Talousarvio 2022 Toteuma 2021

Tuotot
Osallistumismaksut 1 800 4 000 759
Kulut
Asukastoiminta ja juhlat 10 700 12 000 4 607
Lehti ja tiedottaminen 7 600 6 000 4 276
Kotiseutupäivät 500 500 0
Jäsenmaksut 300 300 254
Muut toimintakulut 500 500 801
Kulut yhteensä 19 600 19 300 9 938
Asukastoiminnan kulujäämä -17 800 -15 300 -9 179

Tammenterho ja ympäristö Talousarvio 
2023 Talousarvio 2022 Toteuma 2021

Kulut
Vuokrat 350 350 312
Tammenterhon kulut ja ympäristö 15 200 12 000 21 810
Vakuutukset 1 000 1 000 801
Kulut yhteensä 16 550 13 350 22 923
Tammenterho ja ympäristö -kulujäämä -16 550 -13 350 -22 923

Sijoitustoiminta Talousarvio 
2023 Talousarvio 2022 Toteuma 2021

Tuotot
Sijoitustoiminnan tuotot 42 820 34 000 877 594
Kulut
Sijoituspalveluneuvonta 1 240 1 500 1 240
Kiinteistövero 330 330 317
Muut kiinteistökulut 0 0 0
Kulut yhteensä 1 570 1 830 1 557
Sijoitustoiminta -tuottojäämä 41 250 32 170 876 037

Toimitila

Tammenterho (Tammipääntie 33) on yhdistyksen toi-
minnan keskuspaikka. Siellä järjestetään johtokunnan, 
toimikuntien ja kerhojen kokouksia. Kokoustilaa voivat 
käyttää myös muut alueella toimivat yhdistykset. Piha-
aluetta ja toimitilaa ylläpidetään ja hoidetaan talkoo-
työnä ja ostopalveluna.

Jatketaan muiden mahdollisten toimitilavaihto-
ehtojen etsimistä toiminnan siirtämiseksi ajanmukai-
sempiin ja kunnoltaan parempiin tiloihin.

Yhdistyksen toiminta

Yhdistyksen asioita hoitavat jäsenkokouksen valitsema 
hallitus ja hallituksen asettamat toimikunnat.  Hallitus 
kokoontuu kerran kuukaudessa lukuun ottamatta hei-
näkuuta.       

Yhdistyksen kokous kokoontuu sääntömääräisesti 
kaksi kertaa vuodessa kevät- ja syyskokoukseen. Kevät-
kokous pidetään maalis-kesäkuussa ja syyskokous lo-
ka-marraskuussa. Tarvittaessa kutsutaan koolle ylimää-
räisiä yhdistyksen kokouksia.

Yhdistys osallistuu Espoon Kaupunginosayhdis-
tysten Liiton (EKYL), Laaksolahden kirjaston ystävät ry:n 
ja Pro Espoonjoki ry:n toimintaan. 

Yhdistyksen taloutta hoidetaan erillisen talousar-
vion mukaisesti. 

Jupperin Omakotiyhdistys ry./ hallitus

Kaipionmetsän luontopolkua uudistetaan vähitellen

Kuva: Elina Airaksinen
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LAAKSOLAHTITALOLLA TAPAHTUMIA

Taide- ja teatterimatka Hämeenlinnaan  

Jupperilaisten teatterimatka suuntautuu Hämeenlin-
naan katsomaan Onnettoman onnellinen -musiikkite-
atteria lauantaina 11.3.2022. 

Lähtö Jupperista on klo 10.30. Klo 12 on mahdolli-
suus tutustua Vexi Salmen kokoamaan taidekokoel-
maan. Teatteriesitys on klo 13. Heti esityksen jälkeen 
menemme bussilla ravintola Uomaan, jossa syömme 
lounaan. Paluu Jupperiin tapahtuu klo 18.30. 

Hinnat: Lippu, lounas (alku-, pää- ja jälkiruoka) ja 
bussimatka 72€. JOY tarjoaa bussimatkan Jupperin 
Omakotiyhdystys ry:n jäsenille. 
Ilmoittautumiset: s-postilla juha.kallanranta@gmail.
com tai soittamalla 040 5233212. Ilmoita yhteys-
tiedot (s-posti tai puhelinnumero), henkilömäärä ja 
ovatko osallistujat JOY:n jäseniä. Ilmoittautumiset vii-
meistään 20.1.2023, ja maksu suoritettava yhdistyk-
sen tilille 7.2.2022 mennessä. Ilmoittautuneilta pyy-
detään tietoa ruokarajoitteista myöhemmin.

Ennen teatteria klo 12.00 – 13.00 mahdollisuus oma-
kustanteisesti (vaikkapa museokortilla) tutustua Vexi 
Salmen kokoamaan hämmästyttävän laajaan taide-
kokoelmaan. Hän lahjoitti kokoelman kotikaupungil-
leen Hämeenlinnalle ja se on nyt ensimmäistä kertaa 
esillä yleisölle. Hämeenlinnan taidemuseo on samas-
sa rakennuksessa kuin teatteri. JOY tarjoaa osallis-
tujille näyttelyn alkuun 15 minuutin tiiviin pääkohta-
esittelyn. Jos et halua taidenäyttelyyn mukaan, on 
teatterin lämpiö auki ja käytettävissä virkistäytymi-
seen.

Onnettoman onnellinen on hyvänmielen tragi-
koominen musiikkinäytelmä, jossa vakavuus on 
huumorin ydin ja elämä nauru. 

Päiviö ja Pyy Salo ovat eripariset kaksoisveljet. 
Päiviön identiteetin määrittävät muiden mielipi-
teet ja hyväksyntä. Pyy ei kestä ihmisten ahneut-
ta ja itsekkyyttä. Päiviön on määrä kertoa Pyylle 
tämän olevan kuolemansairas, mutta hän ei ky-
kene. Sen sijaan Päiviö vie veljensä etsimään hei-
dän isäänsä, jota kumpikaan ei ole koskaan näh-
nyt. Matkalla halki Suomen he kohtaavat erilaisia 
ihmisiä, joiden elämään Pyyn kosketus ja sanat 
tuovat valon. Päiviölle alkaa paljastua, että hänen 
oma elämänsuuntansa saattaa olla väärä.

Esityksessä kuullaan nostalgisia, tuttuja kappalei-
ta upeina sovituksina, mm. Juna kulkee, Sininen 
ja valkoinen, Ei kauniimpaa, Pidä huolta, Maail-
ma on kaunis.

ONNETTOMAN ONNELLINEN 

Lähde mukaan, 
nyt helposti hieno näyttely, 
iloinen musiikkiteatteri ja 

maukas lounas iloisessa seurassa 
– jupperilaisten kanssa.
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www.jupperi.fi     Facebook: Jupperin Omakotiyhdistys ry

.Jouluvalot syttyvät 
Tammenterhon pihakuuseen 

sunnuntaina 27.11.2022 klo 16.00. 

. Tervetuloa!

Kun jouluvalot ovat syttyneet 
näkee joulupukki tulla 

tervehtimään jupperilaisia 
lapsia lahjasäkki mukanaan. 

Lauletaan yhdessä joulupukille. 

Tarjolla on lämmintä mehua, 
glögiä ja pipareita. 

Kannattaa ottaa oma lyhty, tonttulakki 
sekä taskulamppu mukaan, mikäli haluaa 

lähteä tutkimaan tonttupolkua 
Tammenterhon takana 
aukeavaan metsään.

Tammenterho osoitteessa:
 Tammipääntie 33 


