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Jupperin Omakotiyhdistyksen

Puheenjohtajalta

Talo kaupungin palveluiden ääressä, järven rannassa on edelleen monen suomalaisen unelma. Myös Jupperin alueella sen huomaa. Alue houkuttelee
uusia asukkaita ja rakentaminen jatkuu. Viihtyisyyden ja turvallisuuden lisäksi hyvään elinympäristöön kuuluu toimivat liikenneyhteydet ja kattavat
palvelut. Luulisi että alueemme kasvava asukasmäärä takaisi edes nykyisten
lähipalveluiden säilymisen ja houkuttelisi myös uusia palveluita alueelle.
Mutta miten on käynyt?
Auto- tai bussimatkan päässä on suuria ”ostosparatiiseja”, mutta alueen
lähipalvelut ovat uhattuina. Parhaimmillaan Jupperin alueella oli useita päivittäistavarakauppoja, nykyisin vain yksi ja senkin jatko on vaakalaudalla. Jos
lähikauppa lopetetaan, maitopurkin hakeminen edellyttää joko oman auton
käyttöä tai runsaasti aikaa ja julkisten kulkuvälineiden käyttöä. Lisääntyvä
liikenne vähentää sekin asuinympäristön viihtyisyyttä ja terveellisyyttä.
Jupperin alueella oli aikoinaan oma posti. Nykyisin postitoimisto on
kilometrien päässä Viherlaaksossa, mutta sekin palvelu on loppumassa. Posti
etsii yrittäjää, joka ottaisi hoitaakseen alueemme postipalvelut.
Asukkaiden aktiivisella toiminnalla on kuitenkin mahdollista vaikuttaa
alueen ja palveluiden kehittämiseen. Lähikirjaston säilyminen oli pitkään
uhattuna ja kirjaston säilymisen puolesta tehtiin paljon työtä. Nyt vaikuttaa
siltä, että kirjasto säilyy ja sen toimintaa kehitetään. Asukkaiden ääntä on
saatettu kuulla!
Alueelle on toivottu vuosia turvallista kokoontumispaikkaa nuorille. On
lähetetty kirjeitä kaupungille, kerätty nimiä, etsitty tiloja ja yhteistyökumppaneita, tuloksetta. Nyt näyttää kuitenkin lupaavalta. Seurakunta on ottanut haasteen vastaan, mutta toteutuakseen nuorten ”teetupa” tarvitsee vielä
meitä alueen aikuisia.
Myös ympäristön viihtyisyyteen voimme vaikuttaa yhdessä pitämällä
huolta omien pihojen lisäksi yhteisistä alueista. Ensi kesänä yritetään saada Jupperin uimarantaan vähitellen sortuva tienpenkka kuntoon. Yhdistyksemme toimitilan, Tammenterhon, piha on tarkoitus kunnostaa viihtyisäksi
kokoontumispaikaksi jupperilaisille. Pihakalusteita, leikkivälineitä, marjapensaita, grillipaikka - lukuisia toiveita on esitetty. Niiden toteuttamiseen
tarvitaan nyt talkootyötä. Ja jos tekijöitä on riittävästi, työpanos henkeä kohti ei ole kohtuuton .

--

Tammipääntie 55
muutosten kourissa

Tammitori tai Onnitori tai Järven kauppa, mikä liekään itse kunkin muistoissa
tämän liiketilan nimi, on nyt muutoksen
kourissa.

ketiloja tarvitseville. Ulkonäköä kohennetaan ja
rakennuksen takaosassa suurennetaan ikkunoita. Huhut kertovat, että suurimpaan liiketilaan
tulisi rakennusalan koneita esittelevä yritys. Mitään päivittäistavarakauppaa ei ole luvassa. Ei siis
myöskään vilkasta liikennettä niille nurkille.
Jäädään siis odottelemaan, miltä tämä kyAita ympäröi tonttia, ja ilmeisesti jotain on tekeillä. Kuitenkaan ei ole kyseessä rakennuksen lämme kannalta keskeisen liiketilan tulevaisuus
purkaminen ja uudisrakennuksen rakentaminen, näyttää. Saapa nähdä, onko postilaatikkomme
vaikka lainvoimainen kaavamuutos mahdollistaisi hävinnyt lopullisesti ja saako yhdistyksemme ilmoitustaulu jäädä paikoilleen, vai onko sille löysenkin.
Tammipääntie 55:n on ostanut Ardes Oy, dettävä uusi sijainti.
Silve Sahlan
joka korjauttaa rakennuksen ja vuokraa siitä lii-

”Onnitori” verkkoaidan ympäröimänä. Jotain on tapahtumassa, mutta mitä? (Kuva: Pekka Puomio)

--

Pitkäjärven jätevesiputken
kuulumisia

Edellisessä JOY-lehdessä käsittelin Pitkäjärven
jätevesiputken historiaa ja nykytilannetta. Viimeisenä vaiheena oli silloin Uudenmaan ympäristökeskuksen Espoon ympäristölautakunnalle
antama lausunto ko. asiasta. Tämän jälkeen ympäristölautakunta on tehnyt lausunnon johdosta
seuraavan päätöksen:
Ympäristölautakunta (16.2.2006; Asianro
5298 / 752 / 2004):
1) merkitsee lausunnon tiedokseen,
2) esittää Espoon Vedelle, että se ryhtyisi
toimenpiteisiin putken poistamiseksi, koska sen

säilyttämistä ei voida pitää välttämättömänä ja
3) kehottaa muuten Espoon Vettä huolehtimaan putken asianmukaisesta kunnosta ja raportoimaan Espoon ympäristölautakunnalle putken
kuntokartoituksista kahden vuoden välein.
Putken kohtalo on siis edelleen auki, joskin
edistystä on tapahtunut. Pitkäjärvitoimikunta ja
Pro Espoonjoki ry aikovat yhteistyössä joidenkin
maanomistajien kanssa esittää vielä vaatimuksen
uudesta lupakäsittelystä, jossa vaadittaisiin putken
poistamista.
Tapio Ala-Peijari

Tammenterhon piha kuntoon
Tammenterho (Tammipääntie 33) on Jupperin Yhdessä teemme Jupperin viihtyisämmäksi meille
Omakotiyhdistyksen Espoon kaupungilta vuok- kaikille! TERVETULOA!
raama kiinteistö. Koska Jupperin alueella on väEija Kyllästinen
hän yhteisiä piha-, leikki- tai kokoontumispaikkoja jupperilaisille asujille, omakotiyhdistys on
aloittanut piha-alueen siistimis- ja kunnostustoimet. Tavoitteena olisi saada piha-alueesta viihtyisä
”jupperilaisten olohuone”, missä voidaan kokoontua leikkimään ja seurustelemaan sekä kulkea Kaipion metsäpoluille ja Pitkäjärven rantaan.
Ensimmäisenä työnä pihalta kaadettiin Jupperin Omakotiyhdistyksen pyynnöstä ja Espoon
kaupungin puisto-osaston toimesta huonokuntoisia puita, mm. kuusia ja pajukkoa. Pihaan jätettiin
mm. koivut, tammet, pihlajat ja pähkinäpensaat.
Isoista kaadetuista kuusista teetetään piha-alueelle
metsurin muotoilemat karhu ja orava sekä istuinpenkkejä.
Tämän kevään talkoiden yhteydessä siivotaan
piha-aluetta lisää, istutetaan kasveja/pensaita ja
kunnostetaan leikkipaikkaa.
Piha-alueen suunnitteluilta pidetään Tammenterhossa torstaina 20.4.2006 klo 18.30- alkaen. Tule mukaan paikalle suunnittelemaan ja Tammenterho ja juuri pätkäistyt kuuset (Kuva: Pekka
osallistumaan myöhemmin pidettäviin talkoisiin. Puomio)
--

Jupperin koulu vaikeuksien
kautta voittoon

Jupperin koulu on käynyt ahtaaksi. Jos on
nyt vaikeuksia, on niitä ollut ennenkin.
Jo koulun saanti alueellemme oli työn
takana. Näin kertoo koulun alkuvaiheista
vuonna 1912 syntynyt Signe Heikkilä,
jonka perheen sukunimi koulutaiston alkuaikoina vuoteen 1958 asti oli Saarinen.
”Se on siinä. Komeana, kauniissa ympäristössä,
korkealla mäellä. Sinne on hyvä tulla niin Jupperin kuin myös Laaksolahden lapsilla.
Moni jupperilainen ei vain tiedä miten monien vaikeiden vaiheiden kautta se on siihen saatu.
Kun Viherlaakson pieni koulu tuli ahtaaksi saivat
Jupperin ja osa Laaksolahden oppilaista poistua
Viherlaakson koulusta. Mikä nyt eteen? Ei ollut
Jupperissa koulutiloja. Oli laitettava lapset milloin
minnekin. Koulua käytiin 13. Huvilatien pienessä
kesämökissä, entisellä Metsätiellä Tuomisen huvilassa ja joskus myös kauempana Salon kartanossa
Vantaan rajalla. Kouluhygieniasta ei ollut tietoakaan. Ruoka tuotiin maitotonkalla, joka oli joko
keittoa tai velliä. Meidänkin pojat joutuivat tähän
koulunkäyntiin mukaan.
Rastaalan koulu perustettiin vuonna 1953.
Minut valittiin koulun johtokuntaan. Ylemmät
luokat ohjattiin Rastaalaan ja 1 -2 luokat kävivät edelleen Tuomisen huvilassa Metsätiellä. Tuli
pitkiä koulumatkoja. Tiet olivat pimeitä ja osittain auraamattomia talvella. Monet vanhemmat
kääntyivät puoleeni, että saataisiin koulukyyti
edes niille lapsille, jotka asuvat Vantaan rajan läheisyydessä. Matka oli pitkä etenkin pienimmille.
Yritimme puhua ja anoa kuljetuksen järjestämistä
monille tahoille, mutta koulukyytiä ei saatu. Siihen aikaan ei vanhemmilla ollut autoja koululaisten kyyditsemiseen.
Koulunkäynti oli hajanaista, ja jupperilaiset

Signe Heikkilä (Kuva: Silve Sahlan)

olivat edelleen sitä mieltä, että tänne pitää saada
oma koulu. Kunnan ”isät” olivat eri mieltä, etenkin eräs ruotsalainen valtuutettu, joka oli sanonut:
”Jupperi ei tule koskaan saamaan omaa koulua.”
Kokouksia vanhempien kanssa jatkettiin.
Kun vielä syksyllä 1952 Tuomisen huvilan vuokrasopimus irtisanottiin oltiin ilman koulua. Mainittakoon, että myös Pitkäjärven VPK tarjosi tilojaan koulun käyttöön, kun Jupperin koulupiirin
johtokunta niitä tiedusteli, mutta siitä luovuttiin
koska katsottiin etteivät VPK:n tilat sopineet
koulutiloiksi.
Nyt alkoi Suomen oloissa ennenkuulumaton koululakko. Lapset jäivät kotiin. Lakko kesti
kolme viikkoa. Espoon kunta sai paljon julkista
huomiota ja arvostelua. Sanomalehdet kirjoittivat
asiasta.
Lopulta kunta päätti ostaa Tuomisen huvilan.
Koulua jatkettiin huonoissa olosuhteissa.
Kouluolot eivät tyydyttäneet jupperilaisia.
Niinpä 5.11.1954 valittiin Rastaalan koulun jo--

Jupperin kartano oli välillä alueen koulunakin (Kuva: Kimmo Sierimo)

htokunnasta neljä henkilöä ajamaan Jupperin
kouluasiaa. Puheenjohtajaksi valittiin allekirjoittanut.
Otettiin yhteyttä kunnan päättäjiin ja kouluviranomaisiin. Monia kokouksia, sitkeitä neuvotteluja ja vaatimuksia esitettiin puolin ja toisin.
Vuonna 1959 perustettiin Jupperin koulun
oma johtokunta ajamaan koulun perustamista
omaan koulupiiriin. Vihdoin 25.9.1959 pidetyssä
kokouksessa kansakoululautakunnan puheenjohtaja
Kaarlo af Heurlin ilmoitti, että Jupperin kou-

lua varten on varattu tontti Jupperista. Määrärahojakin oli mahdollisuus saada aikanaan.
Olimme päässeet eteenpäin tavoitteessamme.
Opetusministeri myönsi rakennusluvan koululle
1.8.1961 ja työt alkoivat 31.10.1961. Koulun vihkiäiset pidettiin 23.2.1963 ja niin oli päämäärä
saavutettu.
Näin lyhykäisyydessään kerrottuna oli päättynyt monivuotinen taistelu omasta koulusta.
Erityistä lämpöä tuntien ohi kulkiessani katselen
leikkiviä lapsia koulun pihalla.”
Signe Heikkilä

Nyt koulu toimii
Laaksolahtitalossakin.
”Pienten koulun” pihamaalla on erilaisia leikkivälineitä (Piirros: Akseli
Haaranen, esiB-luokka,
Jupperin koulu)
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Ohjeita pihapuiden
leikkaamisesta - älä tapita puita
Espoon kaupungin arboristi Marika Pylkkänen
opasti jupperilaisia omena- ja muiden pihapuiden
leikkaamisessa 21.3. Omakotiyhdistyksen järjestämään tapahtumaan osallistui kymmenkunta
puutarhanhoidosta kiinnostunutta kyläläistä.
Omenapuiden leikkaamisesta opimme mm.
seuraavaa. Nuorta omenapuuta leikatessa pitää
latvaversoa lyhentää ja poistaa kilpalatva. Vahvoja
oksia typistetään kolmasosa. Tiheässä kasvavat ja
latvuksen sisään tunkeutuvat haarat poistetaan.
Jyrkässä kulmassa kasvavia oksia voi leikata ja
taivuttaa alaspäin, jotta puu alkaisi tuottaa satoa
aikaisemmin.
Pylkkänen jakoi tietoa myös puiden tapittamisesta. Tapittamisella tarkoitetaan puiden leikkaustapaa, jossa poistetaan puun latva ja kaikki
oksat. Tapittaminen on puille vahingollista eikä
sitä sen vuoksi suositella. Tapituksen seurauksena
puu alkaa lahota. Tapituskohdasta kasvaa paljon
vesiversoja. Tapituksen myötä puu menettää myös
luonnollisen kasvutapansa ja puun maisemallinen
ja taloudellinen arvo laskee. Puu saattaa muuttua
jopa vaaralliseksi!
Vanhoja puita ei voi nuorentaa leikkaamalla
niiltä latvus ja kaikki oksat poikki. Suurista leikkaushaavoista laho etenee koko siihen puuainekseen mikä puulla oli tapitushetkellä. Jos puu on
hyväkuntoinen, se kasvattaa suuren määrän pitkiä
vesiversoja. Vuosien saatossa vesiversot kasvavat
pituutta ja niiden paino kasvaa. Vähitellen vesiversojen ja rungon välinen kiinnityskohta muuttuu vaaralliseksi. Puuaineksen lahotessa isot ja
painavat vesiverso-oksat saattavat romahtaa alas.
Tästä voi aiheutua vaaratilanteita.
Pienillä pihoilla tai aivan rakennusten vieressä kasvaessa puun oksisto saattaa ottaa jossain vaiheessa kiinni rakennukseen. Tällöin aletaan usein
miettiä puun ”pienennystä” tai ”nuorennusta”.
Usein syynä on liian suurikasvuinen puulaji ahtaassa paikassa. Tämä voidaan estää istuttamalla
paikalle pienemmäksi jäävä puu tai leikkaamalla

puu oikein nuoresta lähtien.
Miten estää ongelmallisten vesiversojen kasvu? Puiden oksilla on oksan ja rungon yhtymäkohdassa oksankaulus, joka toimii luontaisena lahonestäjänä. Kun oksa poistetaan oksankauluksen
ulkopuolelta sitä vahingoittamatta, leikkauskohta
kasvaa umpeen itsestään. Haavanhoitoaineita ei
tarvita. Kun puuta on leikattu liian voimakkaasti, elinvoimainen puu reagoi leikkauksiin kasvattamalla vesiversoja. Yksittäisiä vesiversoja voi
poistaa jo samana kesänä. Puu yrittää tapittamisen jälkeen kasvattaa nopeasti uudet versot, jotta
puun energiatuotanto palautuu entisen tasolle.
Huonokuntoinen puu ei tapituksesta toivu vaan
kuolee nopeasti.
Tapitukselle on muita leikkausvaihtoehtoja.
Puulle voidaan tehdä mm. latvuksen pienennysleikkaus. Jos puussa havaitaan oksanhaara, jonka
pelätään repeävän, se voidaan pienentää ja tukea
latvustuentavöillä. Nämä toimenpiteet on hyvä
antaa asiantuntijan tehtäväksi.
Lisätietoja Suomen Puunhoidon yhdistys ry,
PL 76, 00251 Helsinki
Eeva-Riitta Puomio

”Älä tapita puita”

--

Karvaiset jupperilaiset

Lehtemme sivuilla on vuosien saatossa
esitelty yksi jos toinenkin paikallinen
vaikuttaja. Nyt on aika esitellä karvaiset
kyläläiset, jotka juoksevat pallon perässä
ja rakastavat silittelyä.
Tekstit Katariina Harju

Yllä: Cotton Ronja on vielä pentu. Petra Riihimäki
kertoo Ronjan olevan hieman ärhäkkä, mutta palloleikeistä pitävä nuori neiti. (Kuva: Katariina Harju)

Vasemmalla ylhäällä: 6-vuotias Fanni on suloinen ja
leikkisä karvapallo. Fanni on arka ja viihtyy hyvin kotiväkensä Kahilan perheen kanssa kotioloissa. (Kuva:
Minna Kahila)

Vasemmalla: 8-vuotias Mimmi ja kolmevuotias Mustikka harrastavat agilitya omistajansa Riitta Harjun
kanssa. Mimmi on rauhallinen ja lupsakka nautiskelija, Mustikka sen sijaan riehuu ja leikkii perheen
kanin kanssa mielellään. (Kuva: Katariina Harju)

--

Sirkiän perheen Ronja ja Rebekka ovat seurallisia
shelttejä. Ronja rakastaa syömistä - niin ruoan kuin
tavaroidenkin. Rebekka puolestaan nauttii pallon
kanssa leikkimisestä. (kuva: Timo Sirkiä)
Oikealla: 14-vuotias Roosa on sosiaalinen ja ihmisystävällinen. Roosalla on voimakas riistavaisto, minkä
vuoksi se nuorempana karkaili lintujen ja muiden
eläinten perään. Nykyään pirteä vanhus keskittyy
hyvään ruokaan ja ahkeraan lenkkeilyyn omistajansa
Iris Hellstenin kanssa. (Kuva: Katariina Harju)

Koirille oma puisto
Jupperin ”koirakerho” on kokoontunut tänä
vuonna kaksi kertaa tavoitteena saada Jupperiin
oma koirapuisto. Toivomme, että saisimme Espoon kaupungin ensi vuoden suunnitteluohjelmaan mukaan koirapuistomme suunnittelun,
jolloin kaupunki siis vastaisi niin rakentamisesta kuin kunnossapidostakin. Varmistaaksemme
oman alueemme parin sadan koiran haukahduksen kuulumisen, päätimme kerätä nimilistan koirapuiston puolesta toimitettavaksi kaupungille.
Koirakerholaiset pitivät parhaana koirapuiston
paikkana Pitkäjärventien-Riihiniityntien kulmausta eli kaupungin metsää. Pitkäjärventien varrella puisto olisi sopivasti keskellä Jupperia, eikä
siitä varmaankaan olisi haittaa naapureille. Toinen
vaihtoehto voisi olla Pitkäjärven rantapuisto eli
ns. surffirannan alue luistinradan lähettyvillä. Tämän ranta-alueen suunnitteluhan on kaupungin
toimesta parhaillaan käynnissä. Sinne toivomme
jokatapauksessa uintipaikkaa koirille.
Meidän yhteinen tavoitteemme on saada
Jupperin kadut kakattomiksi, siksi haluaisimme

teettää ”tänne saa laittaa koirankakka-pussin ”tarran, jonka voisi halutessaan laittaa omaan roska-astiaansa. Kakkapussin kantaminen iltalenkillä
ei ole houkuttelevaa ja yleiset roskikset ovat Jupperissa aika harvassa.
Käy täyttämässä vetoomus koirapuiston puolesta JOY:n kotisivuilla (www.jupperi.fi) tai kevätkokouksessa ja lue uusia koirauutisia kotisivuilta.
Sirpa Hertell

Koirakerholaiset koolla Tammenterhossa. (Kuva:
Kimmo Sierimo)
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Lähikaupan tulevaisuus
vaakalaudalla

Laaksolahden Spar sai kauppiaikseen
Matilaisen pariskunnan noin kaksi vuotta
sitten. Kauppa on pyörinyt mukavasti
niin kauppiaiden kuin asiakkaiden mielestä. Spar-konsernin omistajanvaihdoksen
myötä lähikaupan tulevaisuus on kuitenkin avoin.
Juha ja Salla Matilainen tulivat Laaksolahden
Sparin kauppiaiksi uudenvuodenpäivänä 2004.
Tilojen remontti ja henkilökuntauudistus antoivat toiminnalle oivan lähtölaukauksen. Asiat ovat
sujuneet mallikkaasti, ja asiakkaat ovat olleet tyytyväisiä. ”Myös asiakasmäärät kulkevat hyvään
suuntaan”, Juha Matilainen kertoo.
”Meillä on perusasiat kunnossa: tavaraa löytyy ja se on tuoretta. Tavoitteena on, ettei ei-oota
myydä”, Matilainen jatkaa. Eniten kysyntää on
tuoretuotteilla - leivällä, hedelmillä, vihanneksilla
ja maitotuotteilla.

Konsernin muutokset haastavat
lähikaupan

Tällä hetkellä kaupan tulevaisuudesta ei kuitenkaan ole varmuutta. Viime syksynä Spar-konsernissa tapahtui omistajanvaihdos, kun Suomen
Osuuskauppojen Keskuskunta SOK osti Axfood
AB:n omistamat Suomen Sparin osakkeet. Uuden omistajan myötä 29 ketjun omaa myymälää
suljetaan. Ne kaupat, joiden toiminta jatkuu, liitetään osaksi alueosuuskauppojen ketjua. SOK
on ilmoittanut myös lakkauttavansa kauppiassopimukset. Tästä suivaantuneet Sparin vuokraamissa tiloissa toimivat kauppiaat ovat valittaneet
asiasta markkinaoikeuteen.
Osakekaupan vaikutukset ovat ulottuneet
Laaksolahteen asti. ”Myymälän vuokrasopimus
loppuu heinäkuussa, eikä jatkosta ole vielä tietoa”,
Matilainen kertoo. ”Neuvottelut asiasta ovat tällä
hetkellä jäissä, mutta eiköhän tilanne kevään aikana selviä.”

Kuvat: Katariina Harju
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Käytännössä vaihtoehtona on joko jatkosopimus SOK:n kanssa tai suora vuokrasopimus tilan vuokraajaan kanssa, jolloin Matilaiset etsivät
uuden ketjun kumppanikseen. Taustalla on myös
pelko kaupan lopettamisesta kokonaan.

nys kaupan, fysioterapian, kampaamon ja kioskin
rinnalle.
Voivatko asukkaat tehdä jotain lähikauppansa hyväksi? Eivät vielä. ”Emme ole päässeet vielä
neuvottelemaankaan, joten tällä hetkellä meidän
on odotettava keskustelujen alkamista”, Matilainen toteaa. ”Mutta meidän kaupan hengissä pyKaupan säilyminen tärkeää
Matilaiset jatkaisivat mielellään kauppiaina ko- syminen on oleellisesti kiinni asiakkaan ja kaupan
tiseudullamme. ”On ensiarvoisen tärkeää, että vuorovaikutuksesta. Kun asiakkaat ilmaisevat toikauppa Laaksolahdessa säilyy”, Matilainen alle- veensa, me voimme vastata niihin ja kauppa voi
viivaa. ”Jos lähikauppa häipyy kylältä, on alueelta säilyä lähialueen omana kauppana.”.
Nyt siis jäämme odottamaan kevättä ja sen
tärkeä palvelu pois.” Yksi suunnitelma on ollut
mukana
tulevia tietoja lähikauppamme tulevaiasiamiespostin tuominen Laaksolahteen. Posti
tukisi vanhoja palveluja ja toisi uusia palveluita suudesta.
Katariina Harju
alueen asukkaille. Niinpä se olisi sopiva täyden-
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Siivoustalkoot 4.5.2006 klo 18
Perinteiset siivoustalkoot pidetään torstaina 4.5. alkaen klo 18. Siivoamme yhdessä
katujen varsia ja muita yhteisiä alueita sekä Tammenterhon pihaa. Talkookahvit ovat
tarjolla Tammenterhossa.
Tammenterhon pihassa on roskalava, johon voi tuoda poisheitettävää kotitalousromua, ei kuitenkaan rakennusjätteitä, risuja, ongelmajätteitä eikä kierrätysromua. Lava
tuodaan iltapäivällä ja viedään pois klo 20.
Tervetuloa talkoisiin!
Jupperin Omakotiyhdistys ry.

Rantatalkoot

Jupperin uimarannalla ja venerannassa
torstaina 11.5.2006 klo 17.00Talkoissa puhdistamme Jupperin uimarannan ja venerannan talven jäljiltä.
Lisäksi Sinä, jolla on vene rannalla, tule paikalle rekisteröimään venepaikkasi.
Rantanuotiolla makkaranpaistoa ja talkoojuomat!
Tervetuloa mukaan!

Tapahtuman järjestää
Jupperin Omakotiyhdistys ry:n Vene- ja tapahtumatoimikunta
-13-

Suomen Kiinteistönvälittäjäliitto r.y:n
jäsentoimisto

Tarkkaa ja tehokasta kiinteistönvälitystä 20 vuoden kokemuksella.
Sovi luottamuksellisesta ja maksuttomasta myyntiarviosta.

Tällä kupongilla 500 €:n alennus välityspalkkiosta.

* * * * * * * * * * * * * * Voimassa 31.05.2006 saakka * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Välityspalkkio: 3 % + alv 22 %. Minimipalkkio 1.600 + alv 22 %. Ei kuluja ellei kauppaa.
Markkinointi: Helsingin Sanomat, www.etuovi.com, www.oikotie.fi
(valokuvat ja virtuaaliesittelyt sekä 2D-pohjapiirustukset).
Tervetuloa tutustumaan toimistooni
Kuusiniementie 2, 02710 Espoo

VIHERLAAKSO (Espoon Tapetti ja Värin talossa)

Pirjo Pesonen
040-7738216
09-221 80 50
pirjo.pesonen@extralkv.fi

www.extralkv.fi

______________________________________________________________________________

Parturi-Kampaamo

HIUSLINNA

Lähderannantie 15, 02720 Espoo
(Huom. uusi osoitteemme)

Kauneushoitola

SININ LÄHDE
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Yhteistyökumppaneita ja kannatusjäseniä

T:mi Kukkakeiju
~Terhi Ylä-Kaarre~
Teen edullisesti ja yksilöllisesti
tilaustyönä kukkakimput
ja kukkalaitteet

Laaksolahden Spar-kauppa
Oma lähikauppamme

Käy katsomassa sitomiani kimppuja
www.kukkakeiju.com

Juha ja Salla Matilainen
09-595846

Palveluksessasi kukka-asioissa!
Terhi Ylä-Kaarre
p. 040-563 4638

Aukioloajat:
arkisin 		
klo 8 - 21
lauantaisin
klo 8 - 18
sunnuntaisin
klo 12 - 18

Remontti- ja korjauspalvelua
Onko kodissasi tarvetta remontille tai jotakin, joka vaatisi korjausta?
Teen:
Remontit				
		
Korjaukset				
		
Pienet rakennustyöt
		
Kalusteasennukset 			
		
Pienet rautarakennetyöt		
							

Ota yhteyttä ja kysy lisää, niin sovitaan
yhdessä jatkosta.
Tarvassaneeraus
Mika Tarvas
Puh: 040 7079564

Toimitusjohtaja
Marko Lehtonen
Aisatie 16 B
01640 Vantaa
Linnainen
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Laskiaisrieha Rantamäessä

Nuotiolla paistettiin makkaraa ja juotiin kahvia ja
mehua. (Kuva: Pekka Puomio)

Pitkät pellavat pelastettu jupperilaisille (Kuva: Silve
Sahlan)
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Kirpputori
monitoimitalolla

Sankka lumipyry toi talven tuntua (Kuva:Kimmo
Sierimo)

Jupperin Oamkotiyhdistyksen, Laaksolahden
Huvilayhdistyksen, Veinin Omakotiyhdistyksen ja
Pitkäjärven VPK:n yhdessä järjestämä kirpputori
houkutteli paljon väkeä Laaksolahden monitoimitalolle 26.5. Kaikki myyntipaikat varattiin jo hyvissä
ajoin ennen tapahtumaa. Tilaisuuden tuotto ohjataan
lyhentämättömänä Pitkäjärven VPK:n nuorten kesäleirin hyväksi. (Kuva: Pekka Puomio)
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Jupperin Omakotiyhdistys
ry:n toimintakertomus
vuodelta 2005
1. Yleistä

Vuosi 2005 oli yhdistyksen 50. toimintavuosi.
Yhdistys on perustettu 11.9.1955. Yhdistys toimii
Jupperin alueen kiinteistönomistajien yhteistoimintajärjestönä edistäen Jupperin aluesuunnittelua ja viihtyisyyttä, valvoen asukkaiden yleisiä
etuja ja keräten ja tallentaen tietoa ja aineistoja
alueen historiasta. Toimintavuoden merkittävimpiä tapahtumia olivat syyskuussa järjestetty yhdistyksen 50-vuotisjuhla, juhlakirjan julkaiseminen
ja www.jupperi.fi web-sivujen avaaminen yhdistyksen toiseksi tiedotuskanavaksi JOY-lehden rinnalle.

4. Jäsenyydet yhteisöissä

Vuoden aikana yhdistys on toiminut seuraavissa
yhteisöissä:
Leppävaaran alueneuvottelukunta; Edustajamme Leppävaaran alueneuvottelukunnassa oli
Silve Sahlan ja varajäsenenä Eeva-Riitta Puomio.
Espoon Kotiseutuyhdistysten Liitto (EKYL);
EKYL:n varsinaisissa kokouksissa edustajina olivat
Eeva-Riitta Puomio ja Silve Sahlan. Eeva-Riitta
Puomio osallistui EKYL:n toimintaan hallituksen
varajäsenenä.
Suomen Sukututkimusseura; Yhdyshenkilönä on ollut Pirjo Mattila
Pro-Espoonjoki ry; Pro-Espoonjoki ry:ssä
ovat
toimineet puheenjohtajana Tapio Ala-Peijari,
2. Jäsenet
Yhdistykseen liittyi vuoden aikana 21 uutta jä- taloudenhoitajana Seppo Räisänen sekä edustajissentä. Yhdistyksen jäsenmäärä oli vuoden 2005 tossa Sirpa Hertell ja Kimmo Sierimo.
Pitkäjärvi-toimikunta; Pitkäjärvitoimikunlopussa 398 henkilöä. Jäsenmäärän lasku johtui
siitä, että yhdistyksen jäsenrekisteri päivitettiin nan kokouksiin on osallistunut Tapio Ala-Peijari.
Laaksolahden kirjaston ystävät ry; Eeva-Riitja jäsenyydestä poistettiin ne jäsenet, jotka eivät
enää täytä sääntöjen edellyttämiä jäsenyyden pe- ta Puomio on edustanut yhdistystämme.
rusteita.
Yhdistyksen kunniapuheenjohtaja on Olavi 5. Johtokunta ja toimihenkilöt
Laine ja kunniajäsen on Artturi Winqvist.
Yhdistyksen puheenjohtajana toimi Eeva-Riitta Puomio, varapuheenjohtajana Sirpa Hertell
ja sihteerinä Eija Kyllästinen. Yhdistyksen talo3. Yhdistyksen kokoukset
Sääntömääräinen kevätkokous pidettiin 27.4.2005 udenhoitaja on Tapani Vuopala. Yhdistyksen tiLaaksolahtitalossa. Kokoukseen osallistui 14 jä- lintarkastajina toimivat Sinikka Alanen KHT ja
sentä. Kokouksen puheenjohtajana toimi Pekka Marianne Paukkunen. Yhdistyksen lehden pääPerttula. Kokouksen aluksi liikennesuunnittelu- toimittaja oli Eeva-Riitta Puomio ja kiinteistövaspäällikkö Risto Jokinen piti esityksen lento- ja taava Kai Haapamäki.
Johtokunta kokoontui vuoden aikana 11 kerliikennemelusta Jupperin alueella.
Sääntömääräinen
syyskokous
pidettiin taa ja johtokunnan jäsenet osallistuivat kokouk24.11.2005 Laaksolahtitalossa. Osallistujia oli siin seuraavasti:
Puheenjohtaja Eeva-Riitta Puomio(11), Va30. Kokouksen puheenjohtajana toimi Eino Sarapuheenjohtaja
Sirpa Hertell(7), Sihteeri
vola. Kokouksen alussa Pitkäjärven VPK:n 1.
varapäällikkö Petri Jaatinen kertoi tuhopolttojen Eija Kyllästinen(10)
Muut jäsenet: Kai Haapamäki(10), Juha
torjunnasta ja niiltä suojautumisesta..
Heikkinen(6), Marjaleena Koskiniemi(6), Pirjo
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”Paras leikkipaikka” (Piirros: Jenni Turkama, esiB-luokka, Jupperin koulu)

Kuusisto(8), Markku Rantalainen(10),Silve Sahlan(9), Kimmo Sierimo(9)
Johtokunnan kokouksiin on osallistunut
myös taloudenhoitaja Tapani Vuopala.

6. Toimikunnat

Johtokunnan asettamat toimikunnat ja niiden
koollekutsujat:
1 Perinnetoimikunta, Saini Lanu
2 Kaava- ja ympäristötoimikunta Sirpa Hertell
3 Taloustoimikunta, Markku Rantalainen
4 50-vuotisjuhlatoimikunta, Lea Ala-Peijari
5 Tapahtumatoimikunta, Pirjo Kuusisto
6 Lehti- ja tiedotustoimikunta, Silve Sahlan
7 Venetoimikunta, Kai Haapamäki
Toimikunnat ovat kokoontuneet tarpeen
mukaan.

7. Yhdistyksen 50-vuotisjuhlat

50-vuotisjuhlat pidettiin 10.9.2005. Sellosalissa
järjestettyyn päiväjuhlaan osallistui n.250 vierasta. Kaupungin tervehdyksen toi kaupunginjohtaja Marketta Kokkonen. Juhlapuhujana oli Pekka
Perttula. Kulttuurijohtaja Georg Dolivo julkisti
yhdistyksen juhlakirjan, joka jaettiin juhlayleisölle. Ohjelmassa oli lisäksi Jupperi-trion esitys,
Jupperin koulun 5. luokkien tanssiesitys ja Espoon puhallinorkesterin esitys. Kotiseutusihteeri

Kirsti Salminen luovutti Suomen Kotiseutuliiton
harrastusmerkit Tapio Ala-Peijarille, Lasse Gustafssonille ja Pirjo Mattilalle. Yhdistyksen pöytästandaari myönnettiin Leena Krenzerille, Erkki
Kyllästiselle, Marianne Paukkuselle, Eino Savolalle ja Rainer Westerlundille. Sellosalin lämpiössä
oli esillä taiteilija Tapani Korpiheten maalauksia.
Tilaisuudessa tarjottiin kakkukahvit ja tervetuliaismaljat.
Iltajuhla pidettiin Jupperin koululla. Juhlaan
osallistui 155 henkeä. Ohjelmaan kuului ruokailu, tanssia ja pienimuotista ohjelmaa. Orkesterina
oli Syntax Flynn.

8. Muut asukastapahtumat

Laskiaistapahtuma 8.2.2005; Laskiaistiistaina järjestettiin koko perheen mäenlaskutapahtuma Lanunmäessä. Osallistujille tarjottiin mehua,
kahvia ja pullaa. Osallistujia oli n. 100.
Talvitapahtuma 12.2.2005; Talvitapahtumaa
vietettiin yhdessä Pitkäjärven VPK:n, Laaksolahden Huvilayhdistyksen ja Veinin Omakotiyhdistyksen kanssa VPK-talolla. Tapahtuma liittyi
valtakunnalliseen 112-päivään ja ohjelmassa oli
pelastustoimeen liittyvää opastusta, ohjelmaa
lapsille ja aikuisille, kahvi- ja hernekeittotarjoilu.
Tilaisuuden tuotto lahjoitettiin VPK:n nuorisotoimintaan.
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Siivoustalkoot 26.4.2005; Perinteisissä siivoustalkoissa siivottiin katujen varsia, Tammenterhon pihaa ja sisätiloja. Vaihtolava oli asukkaiden
käytössä. Tammenterhossa tarjottiin talkookahvit
ja grillattiin makkaraa.
Rantatalkoot 9.5.2005; Uimarantaa ja venerantaa siivottiin ja vedestä sukellettiin romua.
Talkooväelle tarjottiin syötävää nuotion ääressä
rannassa. Osallistujia oli n. 20.
Kartanokierros 28.5.2005; Yhdessä Laaksolahden Huvilayhdistyksen, Veinin Omakotiyhdistyksen ja Pitkäjärven VPK:n kanssa järjestettiin
opastettu bussiretki Espoon kartanoihin.
Jupperin
Kamariorkesterin
konsertti
9.6.2005; Konsertti pidettiin yhteistyössä seurakunnan ja Laaksolahtitalolla kesäleiriä pitävien
muusikkojen kanssa. Konserttia johti kapellimestari Maarit Kirvessalo. Solisteina esiintyivät pianotaiteilija Raija Kerppo ja baritoni Jaakko Kortekangas. Lausuntaa esitti taiteilija Väinö Purje.
Tilaisuuden tuotto meni Aasian katastrofin lapsityön tukemiseen. Paikalla oli n. 100 kuulijaa.
Kirpputori 28.8.2005; Yhdessä Laaksolahden
Huvilayhdistyksen ja Pitkäjärven VPK:n kanssa
järjestettiin kirpputori VPK-talolla. Myyntipöydät tarjottiin jäsenille maksutta. Kahvilan tuotto
lahjoitettiin VPK:n nuorisotoimintaan.
Sieniretki 1.10.2005; Sienineuvojat Auli ja
Markku Levo opastivat Sorvalammelle järjestetyllä sieniretkellä. Retkelle osallistui 14 jupperilaista.

9. Harrastus- ja kerhotoiminta

Lentopallo; Lentopalloa pelattiin Jupperin
koulun liikuntasalissa yhdessä Veinin Omakotiyhdistyksen kanssa.

Jumppa; Syyskuusta alkaen on järjestetty
jumppavuoro Jupperin koululla kerran viikossa. Ohjaajana on ollut fysioterapeutti Ann-Katrin Heiskanen Fysio-Sportis Oy:stä. Jumppaan
ilmoittautui enemmän osallistujia kuin voitiin
ottaa mukaan, ja ryhmä toimi aktiivisesti koko
syksyn.
Sukututkimuskerho; Kerho on kokoontunut
Pirjo Mattilan johdolla Tammenterhossa joka toinen viikko.
Perinnetoimikunta (”Sainin seura”); Saini Lanun
johdolla toimiva yhdistyksen perinnetoimikunta
kokoontuu Tammenterhossa joka toinen viikko.
Luontopolku; Tammenterhon pihasta on lähtö
luontopolulle ja opaskarttoja tehtävineen oli saatavilla Tammenterhon postilaatikosta.

10. Tiedotus- ja julkaisutoiminta

Yhdistyksen jäsenlehti JOY; Jupperin Omakotiyhdistys ry:n jäsenlehti ilmestyi neljä kertaa
ja jaettiin peittojakeluna koko Jupperin alueelle ja
postitettiin yhteistyökumppaneille. Painosmäärä
oli 850 kappaletta. 50-vuotisjuhlasta kertova numero julkaistiin osin neliväripainoksena.
Internet-sivut; Vuoden aikana rakennettiin ja
avattiin yhdistyksen uudet kotisuvut osoitteessa
www.jupperi.fi . Ylläpidosta vastaavat Eija ja Lauri Kyllästinen. Sivut ovat merkittävästi parantaneet ajankohtaisista asioista tiedottamista.
Ilmoitustaulut; Tiedottamiseen on käytetty
edellisten lisäksi Tammitorin ja Tammenterhon
ilmoitustauluja.
Juhlakirja; Yhdistyksen 50-vuiotisjuhlassa julkistettiin kirja ”Jupperi - mökistä omakotitaloksi”. Kirjan päätoimittajana oli Silve Sahlan. Kirja
keskittyy pääosin rakennetun ympäristön muu-

”Paras leikkipaikka”
(Piirros: Aino Salonen,
esiB-luokka,
Jupperin koulu)
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tokseen viimeisen 50 vuoden aikana. Kirjaan on
kerätty jupperilaisten kuvia ja muistelmia alueen
kehityksestä. Kirjan julkaisemiseen saatiin opetusministeriön ja Espoon kulttuuritoimen avustuksia. 111-sivuista neliväripainoksena julkaistua
kirjaa tilattiin 1147 kpl painos ja se jaettiin kaikille yhdistyksen jäsenille, 50-vuotisjuhlaan osallistuneille ja keskeisille yhteistyötahoille.

11. Alueiden hoito

Tammenterho; Yhdistyksen toimitila, Tammenterho, sijaitsee osoitteessa Tammipääntie 33. Se
on vuokrattu kaupungilta. Rakennuksessa on kokoushuone, toimistohuone, keittiö ja kellarissa wc
sekä varastotilaa. Rakennus on ollut koko vuoden
kokous- ja kerhokäytössä. Tiedotusmateriaalia on
esillä ilmoitustauluilla ja hyllyissä. Yhdistyksen
oman käytön lisäksi siellä on järjestetty useiden
paikallisten yhteisöjen kokouksia.
Vuoden aikana selvitettiin rakennuksen ilman
laatua. Rakennuksen ilmastointia parannettiin ja
tehtiin talkoilla suursiivous kellarissa ja toimistotiloissa sekä järjestettiin rakennuksen kuisti kesäkäyttöiseksi kokoustilaksi.
Piha-aluetta siivottiin talkoilla. Kesällä istutettiin kasveja. Pihasuunnitelman teko aloitettiin.
Pihan käyttö on lisääntynyt vuoden aikana.
Uimaranta; Uimarantaa ja sen edustan vesialuetta siivottiin keväällä järjestetyissä talkoissa.
Toukokuussa yhdistys hankki uuden betoniponttoonilaiturin vanhan huonokuntoisen uimalaiturin tilalle. Siivottiin ja pidettiin puhtaana kesällä
uima- ja venerantaa sekä pallo- ja leikkikentäalueita.
Veneranta; Venekerho keräsi tietoja rannassa
veneitään säilyttävistä pyytämällä heitä rekisteröitymään. Kolmannes rannassa venettään säilyttävistä toimitti yhteystietonsa. Rantaa siivottiin
talkoilla.
Rantamäki (ns. Kaipionmetsä); Kaupungin
suunnittelemaa ulkoilutietä kunnostettiin talkooavustuksen turvin.
Palomäen tontti; Teetettiin tonttimittaukset
ja suunniteltiin keväällä 2006 toteutettavaa metsänhoitoa tontin eteläosassa.

12. Kannanotot ja yhteydet

Kaupungille lähetettiin aloitteet bussipysäkin saamisesta Laaksolahtitalolle ja Laaksolahdentielle
sekä katuverkoston parantamisesta Jupperin alu-

eella. Pyydettiin kaupunkia ottamaan ”Surffirannan” suunnittelu ohjelmiinsa v. 2006. Otettiin
kantaa YTV:n joukkoliikennesuunnitelmaan.
Laaksolahden Huvilayhdistys ry:n, Veinin
omakotiyhdistyksen ja Pitkäjärven VPK:n kanssa
on järjestetty yhteisiä tapahtumia ja retkiä. Laaksolahden kirjaston säilymiseksi on tehty yhteistyötä Laaksolahden Kirjastonystävät ry:n kanssa.
Pitkäjärven tilan parantamista on ajettu Pro Espoonjoki ry:n ja Pitkäjärvitoimikunnan kautta.

13. Talous ja avustukset

Opetusministeriöltä saatiin avustus juhlakirjaan.
Espoon kaupungilta saatiin talkooavustuksia siivoustalkoisiin ja Rantamäen ulkoilutiehen, toiminta-avustus lehden painatuskuluihin ja perinnekeruuseen sekä avustusta juhlakirjaan.
Taloudesta annetaan erillinen selvitys.
Jupperissa 14. päivänä maaliskuuta 2006
Johtokunta

Jupperin Omakotiyhdistyksellä on oma pöytästandaari. Sen on suunnitellut Juhani Tarvas. Suomen
Kotiseutuliitto myönsi Juhani Tarvakselle ansiomitalin ansioista kotiseututyössä vuonna 1995. (Kuva:
Erkki Kyllästinen)
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Kutsu kevätkokoukseen
Jupperin Omakotiyhdistys ry:n sääntömääräinen kevätkokous pidetään tiistaina
25.4.2006 klo 18.30 Laaksolahtitalossa, Ylänkötie 16.

Kokouksen esityslista:

Ennen kokousasioita katuinsinööri Eila Suojala
Espoon teknisestä keskuksesta kertoo KEHÄ II:
1.Kokouksen avaus
n suunnittelusta.
2. Kokouksen puheenjohtajan valinta
KEHÄ II jatkoa Turuntieltä eteenpäin suun3. Kokouksen sihteerin, kahden pöytäkirjantarnitellaan
parhaillaan. Rastaalantielle on suunnikastajan ja kahden ääntenlaskijan valinta
4. Kokouksen osanottajien ja heidän äänivaltai- teltu eritasoliittymää, jolla on monia vaikutuksia
alueen asukkaille. Liittymävaihtoehdosta riippusuutensa toteaminen
5. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden en liikennemäärät Jupperin-Laaksolahden katuverkossa todennäköisesti myös lisääntyvät tai
toteaminen
vähenevät. Kehä II kulkee tunnelissa Rastaalan
6. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
7. Johtokunnan laatiman vuoden 2005 toiminta- pelloille asti, mutta miten alueen virkistyskäyttö
ja meluntorjunta tullaan järjestämään tien vaikukertomuksen hyväksyminen
8. Vuoden 2005 tilikertomuksen ja tilintarkasta- tusalueella ?
jien lausunnon esittäminen
Tervetuloa!
9. Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen johtokunnalle
Jupperin Omakotiyhdistys ry:n johtokunta
10. Muut esille tulevat asiat
11. Kokouksen päättäminen.

YTV:n keräysautot Jupperissa 20.4.
Sähkö- ja elektroniikkaromun
keräysauto

YTV kerää maksutta kotitalouksien romua keväisin kiertävillä keräysautoilla.
Autoihin voi tuoda ilmaiseksi ongelmajätteitä,
metalliromua sekä sähkö- ja elektroniikkaromua.
Romua ei tarvitse kuljetella pitkiä matkoja, sillä
autot pysähtyvät 276 paikassa. Kierrätysautot pysähtyvät Jupperissa (Rantatie 15, urheilukenttä)
torstaina 20.4. klo17 - 17.30.

Ongelmajätteiden keräysauto

Kotitalouksien ongelmajätteitä otetaan vastaan
maksutta.

Kotitalouksien sähkö- ja elektroniikkaromua otetaan vastaan maksutta. Laitteita voi tuoda keräysautolle enintään 3 kappaletta/ laitetyyppi/asiakas.

Metalliromun keräysauto

Kotitalouksien metalliromun pieneriä otetaan
vastaan maksutta. Metalliromua ovat esimerkiksi polkupyörän rungot, puulämmitteiset kiukaat,
lämminvesivaraajat, metalliastiat ja -purkit. Peräkärrylliset voi viedä YTV:n Sortti-asemille tai suoraan romuliikkeisiin.
Lisätietoja www.ytv.fi
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Jupperin Omakotiyhdistys ry.
Puheenjohtaja:
Eeva-Riitta Puomio, eeva-riitta.puomio@sci.fi

Peltorinteenkuja 1

050-5319219

Yhteistuvantie 1
Kalliotie 1
Kalliotie 17 A
Kaivosmiehenkuja 3 B

050-5666818
040-7473870
8543384
040-8418829

Johtokunta:
Sirpa Hertell(vpj), sirpa.hertell@eduskunta.fi
Eija Kyllästinen(siht), villaek@kolumbus.fi
Kai Haapamäki, kai.haapamaki@espoo.fi
Juha Heikkinen, juha.heikkinen@neopoint.net
Marjaleena Koskiniemi,
marjaleena.koskiniemi@helsinki.fi
Pirjo Kuusisto, pirjo.kuusisto@luukku.com
Markku Rantalainen,
markku.rantalainen@kolumbus.fi
Silve Sahlan, silve.sahlan@kolumbus.fi
Kimmo Sierimo

Peltotie 17
8523515
Tammipäänpolku 5 A 8547363
Jupperinmetsä 16
050-4126335

taloudenhoitaja
Tapani Vuopala, tvuopala@deloitte.com

Mäkikuja 3 A

Riihiniityntie 28
050-5662055
Kaivosmiehenkuja 5 B 040-515576

8523059, 040-5322114

Olavi Laine, kunniapuheenjohtaja
Artturi Winqvist, kunniajäsen
Jäseniä 384 henkilöä
Kotisivu: http://www.jupperi.fi
Yhdistyksen toimitila Tammenterho on jäsenistön käytettävissä.
Tiedustelut Juha Heikkinen: juha.heikkinen@neopoint.net, 040-8418829

Jäseneksi liittyminen
Jäseneksi voi hakea maksamalla liittymismaksu yhdisyksen tilille. Tilillepanon tiedotuskohtaan on merkittävä selvästi nimi, osoite, tontin numero ja mielellään myös puhelinnumero ja sähköpostiosoite. Johtokunta hyväksyy jäsenen normaalisti seuraavassa kokouksessaan. Vuosittaista jäsenmaksua ei tänä vuonna ole.
Tilinumero Nordea 221318-17979
Varsinainen jäsen		
Perhejäsen			
Henkilöjäsen			
Kannatusjäsen		

Jupperissa olevan kiinteistön omistaja/osakas
Varsinaisen jäsenen perheenjäsen		
Jokainen jupperissa asuva henkilö		
Yhteisö tms, joka hyväksyy yhd. säännöt

-23-

20 €
10 €
10 €
35 € / vuosi

Jupperin omakotiyhdistys ry

Tapahtumakalenteri
Huhtikuu
ti 18.4.		
ke 19.4.
to 20.4.
		
ma 24.4.
ti 25.4.		
ti 25.4.		
		
ke 26.4.

Lentopallo
Sainin seura
Tammenterhon piha kuntoon
(s. 5)
Joy-jumpat koululla
Lentopallo
Jupperin Omakotiyhdistys ry:n
Kevätkokous (s.22)
Sukututkimuskerho

Jupperin Omakotiyhdistys ry:n
sääntömääräinen kevätkokous
pidetään tiistaina 25.4.2006
klo 18.30 Laaksolahtitalossa,
Ylänkötie 16.

Toukokuu
ti 2.5.		
ke 3.5.		
to 4.5.		
ti 9.5.		
ke 10.5.
to 11.5.
la 13.5.		
ke 17.5.
ke 24.5.

Lentopallo
Sainin seura
Siivoustalkoot ( s. 13)
Johtokunnan kokous
Sukututkimuskerho
Rantatalkoot (s.13)
Parolan retki (s.12)
Sainin seura
Sukututkimuskerho

Kerhot kokooontuvat yhdistyksen toimitilassa
Tammenterhossa, Tammipääntie 33
Sainin seura koontuu parillisina keskiviikkoina
kello 18.
Tiedustelut Saini Lanu, puh. 040-5249084
Sukututkimuskerho parittomien viikkojen keskiviikkona klo 19:00.
Tarkemmin Pirjo Mattila, puh:855 5004

Kesäkuu
ti 13.6.		
to 15.6.

Johtokunnan kokous
Kamariorkesterin konsertti (s. 17)

Elokuu
ti 8.8.		

Johtokunnan kokous

Lentopallo Jupperin koulun voimistelusalissa
tiistaisin klo 20-21:30 Veinin omakotiyhdistyksen kanssa
teuvo.tikkanen1@luukku.com,
puh. 050-5592209

