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PUHEENJOHTAJAN PALSTASISÄLTÖ JOY 2/2020

SIRPA HERTELL
puheenjohtaja

Liity jäseneksi omakotiyhdistykseen

Jupperin Omakotiyhdistyksellä on neljä erilaista jäsenyysvaihtoeh-
toa; varsinainen jäsen, perhejäsen, henkilöjäsen ja kannatusjäsen. 
Kaikkein laajimmat oikeudet ovat varsinaisilla jäsenillä, mutta tällöin 
jäsenyyden hakeminen edellyttää kiinteistön tai asuinhuoneiston 
osakkeenomistajuutta. Katso jäsenkategorioita koskevat tiedot yh-
distyksen säännöistä www.jupperi.fi/yhdistys.
Yhdistyksen jäsenyyttä haetaan maksamalla haetun jäsenkategorian 
mukainen liittymismaksu yhdistyksen tilille Nordea IBAN FI26 2213 
1800 0179 79. Vuonna 2020 varsinaisen jäsenen liittymismaksu on 30 
euroa, perhejäsenen 25 euroa ja henkilöjäsenen 20 euroa. Yksityis-
henkilön kannatusjäsenmaksu on 80 euroa vuodelta ja yhteisön 200 
euroa vuodelta.  
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 vuon-
na ole.

Koululaisten arki muuttui Jupperissa, kun vanha koulu-
rakennus jouduttiin purkamaan ja oppilaat siirtyivät 

parakkikouluun. Kuudesluokkalaiset oppilaat Jasmina ja 
Annika kertovat koulupäivän sujuvan ihan mukavasti myös 
parakkikoulussa. Kaikki me odotamme kuitenkin, että py-
syvä koulurakennus saataisiin mahdollisimman pian ra-
kenteille ja oppilaille asialliset koulutilat. Uuden koulun 
rakennussuunnittelusta, tilojen monikäyttöisyydestä ja ra-
kentamisen tarkemmasta aikataulusta on Jupperin koulun 
rehtori Jouni Holopainen luvannut kertoa yhdistyksen ke-
vätkokouksen aluksi Laaksolahtitalolla. Jupperin koulun 
historiassa on paljon kertomisen arvoista. Kai Haapamäki 
on kaivanut arkistoja ja kuvailee tekstissään koulun toimin-
nasta Jupperin tai Juppilan kartanossa. Poikkeusoloissa sil-
loinkin sodan jälkeen elettiin ja omasta koulurakennukses-
ta haaveiltiin. 

Ihan jokaisessa perheessä ja kodissa eletään tänä ke-
väänä varsin poikkeuksellisissa oloissa. Vanhukset ovat on-
nettomia hoivakodeissa kun tuttuja ei pääse tapaamaan, 
ja on vaikea ymmärtää miksi pitää olla yksin, ilman ystävi-
en seuraa. Isovanhemmat kaipaavat lapsenlapsiaan, lapset 
kavereitaan ja vanhemmat työrauhaa toimistoksi muuttu-
neen keittiönpöydän äärellä. Varsinaisia koronasankareita 
ovat mielestäni ne etätyötä tekevät vanhemmat, jotka työn 
ohessa huolehtivat koululaisten etäopetuksesta, lounaas-
ta, liikunnasta ja suoriutuvat vielä omasta työstään. Myös 
koululaiset ovat monessa haastattelussa kertoneet kaipaa-
vansa sitä omaa opettajaa, joka voi keskittyä opettamiseen 
ja auttaa opinnoissa aina kun apua tarvitsee.

Haluan olla toiveikas optimisti ja uskoa siihen, että 
viimeistään kesäkuun alussa voimme palata arkeen ja pi-
tää myös yhdistyksen kevätkokouksen. Toivon hartaasti, 

että poikkeuslaki ei enää kauan estä meitä kokoontumasta 
ja kyläilemästä eikä matkustamasta Uudenmaan rajan yli. 
Minulle vaikeinta on ollut hyväksyä se tosiasia, että puo-
let perheestä on rajan toisella puolella. Onneksi on skype 
ja kaikki terveinä. Arki ilman koronaa on kuitenkin edessä. 
Koulut avataan, isot ja pienet oppilaat iloitsevat opettajas-
ta, jonka ei tarvitse välillä keittää pastaa ja tehdä tomaatti-
kastiketta lounaaksi. 

Viljandin matka ja römppäjäiset syksyllä toivottavasti 
korvaavat tänä keväänä syntynyttä sosiaalista vajetta. Tie-
sitkö, että omakotiyhdistys on järjestänyt jo lukuisia kerto-
ja viikonloppuretken Viroon? Kohteena on ollut monia kiin-
nostavia kaupunkeja ja ihania kylpylöitä kuten Saarenmaa, 
Riika, Tartto, Narva, Pärnu, Haapsalu ja Rakvere. Monella 
reissulla mukana olleena voin vakuuttaa, että iso osa on-
nistunutta matkaa on matkustamisen helppous ja muka-
va matkaseura. Kun tilausbussi poimii kyytiin kotipysäkiltä, 
vie suoraan satamaan ja palauttaa porukan sunnuntaina il-
lalla kotiin, säästyy monelta vaivalta. Viimeistään tämä ko-
ronaepidemia on osoittanut, että yhdessä asioiden ko-
keminen on mukavampaa kuin yksin. Siksi kannustan 
tutkailemaan tarkkaan Viljandin matkan ohjelmaa ja lähte-
mään mukaan reissuun – ja kannattaa houkutella naapu-
ritkin mukaan. Matka toteutetaan tietysti vain, mikäli se on 
täysin turvallista ja voimassaolevien lakien mukaan sallit-
tua. Viron matkan jälkeen vuorossa on jupperilainen perin-
nejuhla eli römppäjäiset. Sielläkin on tarjolla erinomaista 
ruokaa, parasta seuraa ja kepeää illanviettoa ohjelman ja 
tanssin merkeissä. 

Pysykää terveinä

Kun palataan arkeen
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TAPAHTUMIA TAPAHTUMIA

Olipahan taas onnistunut tämän vuoden TALVITAPAHTUMA, johon kaunis aurinkoinen keli oli houkutellut ennätysyleisön, jonka 
yhdistyksen uusi puheenjohtaja Sirpa Hertell toivotti avajaispuheessaan tervetulleeksi.

Koska lunta ei ollut, keskityttiin mitalijahtiin juoksukilpailun merkeissä. Osallistujia oli peräti 34, eli enemmän kuin viime vuo-
sien hiihtokilpailuissa. Neljällä yhteislähdöllä ratkottiin mitalikolmikot kussakin sarjassa ja lisäksi kaikki juoksijat palkittiin xylitol-pas-
tilleilla.

Nurmijärveltä paikalle olivat saapuneet suomenhevonen Jamiralli ja poni Fanni. Hannalla, Minnalla ja Mimosalla oli kova urak-
ka purkaa yhtämittainen ratsastajien jono, jota riitti koko kahden tunnin tapahtuma-ajaksi. Kaikki halukkaat kuitenkin pääsivät rat-
saille ja lopuksi nelijalkaiset palkittiin leipäkasseilla ja laatikolla porkkanoita. Suurkiitos Koivulan hevostallin koko porukalle.

Kioskillakin riitti sutinaa. Grillissä valmistuivat herkulliset makkarat, ja kahvit sekä mehut maistuivat kera uunituoreiden kor-
vapuustien, jotka oli aamulla paistettu oman kylän K- kaupassa. Vapaaehtoiset maksut menivät Pelastakaa Lapset ry:n keräyslippai-
siin, ja n. 260 € tuotolla avustetaan 
espoolaisia vähävaraisia lapsia.

RUNSAAT KIITOKSET KAIKILLE 
MUKANA OLLEILLE!

TEKSTI: SAILA SALONEN
KUVAT: SAILA SALONEN, 

LEENA VIRTANEN
RISTO T. TIILIKAINEN

Talvitapahtuma keväisissä merkeissä! Paljon onnea kaikille 
juoksukilpailuun osallistuneille !

Kilpailun tulokset:
Sarja s. 2015 ja nuoremmat
1. Hannes Rämänen
2. Eino Pukka
3. Jenni Ahti

Sarja s. 2013-2014
1. Silja Rämänen
2. Aksel Alppivaara
3. Helen Krook

Sarja s. 2011-2012
1. Tara Rantalainen
2.Lenni Luhtaniemi
3.Lauri Ahti

Sarja s. 2009-2010
1. Maija Timonen
2. Viljo Savola
3. Alisa Aho ja 
     Siiri Perälahti
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TAPAHTUMIA

Johtokunnan kuulumisia

LYHYESTI

Johtokunta on kokoontunut 11.2. ja 3.3. Yhdistyksen syys-
kokous 2019 valtuutti johtokunnan valmistelemaan yh-

distyksen omistaman Palomäen AO-kiinteistön myyntiä ja 
tuomaan asian jäsenkokouksen käsittelyyn vuonna 2020. 
Tammikuussa asetettu Palomäkitoimikunta on valmistel-
lut asiaa ja siitä on käsitelty johtokunnan kokouksissa. Asia 
tuodaan kevätkokouksen asialistalle ja pyydetään jäsenko-
koukselta valtuudet myynnin aloittamiseksi. Maaliskuun 

kokouksessa käsiteltiin sääntömääräisiä kevätkokousasioi-
ta, tilinpäätöstä ja toimintakertomusta. Johtokunta on val-
mistellut myös maaliskuussa järjestettävää johtokunnan ja 
yhdistyksen toimikuntien yhteisestä suunnittelupäivää ja 
keskustellut kotisivujen ja jäsenrekisterin uudistamisesta.

TEKSTI: EEVA-RIITTA PUOMIO
sihteeri

Gospel-lattarit, iloa ja kuntoa elämään !

Kirkko ja kaupunki -lehteä lukeneet ovat varmaankin 
huomanneet, että maanantai-iltaisin Laaksolahti-talol-

la on kokoontunut jo kahden vuoden ajan Gosbel-lattarit 
-niminen kehonhuoltoryhmä. Lehtemme toimituspalave-
rissa tuli esille  tämä gospel, että siinä olisi jutun aihetta ja 
niinpä toimitus valtuutti minut selvittämään, mitä tällainen 
lattaritanssi sisältää.

Menin siis paikalle tutustumaan ja seuraamaan ala-
koulun jumppasaliin ryhmän toimintaa. Gospel-lattarin 
ohjaajaksi kouluttautunut teologi Virpi Nyman kertoi lyhy-
esti, että gospel-lattarit on liikuntamuoto, jossa yhdistyvät 
kristillisen musiikin latinalaisen rytmit, liikunta, rukous ja 
onnistumisen kokemukset. Gospel-lattaria ryhmä harras-
taa omaksi ilokseen – eivät vie tanssin iloa edes palveluta-
lojen asukkaille. 

Ennen kuin lattarimusiikin rytmit alkoivat soimaan, 
ohjaaja Virpi lausui muutaman evankeliumiin perustuvan 
sanan: ”Herraa hyvää kiittäkää”, ”Päivä vain ja hetki kerral-
lansa”, joilla vapautettiin mieli sekä keho tässä ja nyt tapah-
tuvan rytmisen musiikin sävelille. Alun toista kymmentä eri 
ikäistä naista alkoi askeltaa samban, salsan ja rumban säve-
lillä ja kukin tanssi oman taitonsa ja notkeutensa mukaan, 
mutta kuitenkin ohjaajansa ja musiikin tahdittamana. Gos-
pel-lattarissa tietynlaista ”turvallisuutta” tuo se, ettei kyse 
ole paritanssista, ja että yleensä koolla on naisporukka. 

Osallistujien mukaan naisten kesken uskaltaa hytkyttää ja 
veivata lantiota vapaammin kuin sekaryhmässä.

Lupa olla nainen!
Tärkeintä Virpi Nymanin mukaan onkin viesti: sinä 

pystyt, osaat ja saat tanssia.
Seurattuani vähän aikaa rytmistä askeltamista ja lan-

tion heiluntaa en yhtään ihmettele, että kertomansa mu-
kaan osallistujat tuntevat tunnin jälkeen olevansa fyysises-
ti ihan poikki ja lähtevät tunnilta hikisinä, mutta kuitenkin 
iloisina ja hymyillen, sillä tanssi on antaa voimaa mielelle 
ja keholle. 

-Monelle tämä on oman naiseuden  vahvistamista. 
Alamittaisuus vaihtuu kokemuksen vapaudesta: olen sopi-
va nainen – juuri tällaisena. Valokuvakin terhakkaista nai-
sista olisi ollut hyvä olla oheisena – mutta tanssi on nais-
ten oma juttu.

Tuosta hyvän olon tunteesta rankan ponnistuksen 
jälkeen on muuten omiakin kokemuksia: kun suihkun jäl-
keen on takana 50 kilometrin hiihtolenkki, tämä tunne an-
taa valmiuksia uusiin suorituksiin. 

TEKSTI: KAI HAAPAMÄKI

PS. Ryhmään mahtunee vielä muutama lattari mukaan

Yhdistys järjesti mukavan musikaalimatkan Tampereen Työ-
väen Teatteriin lauantaina 8.2.2020.

Bussin kerättyä matkalaiset kyytiin ennaltasovituilta pysäkeiltä, meno-
matka sujui mukavasti yhden pysähdyksen taktiikalla  ja perillä mei-

tä odottivat buffetpöydän herkul-
liset antimet.

Heikki Syrjän ja Riku Suok-
kaan ansiokkaasti käsikirjoitta-
ma räiskyvä Poikabändi-musikaa-
li vei meidät 90-luvun Toijalaan 
ja sieltä maailmanmaineeseen 
ponnahtavan poikabändi ToiBo-
ysin tarinaan. Se kertoi ystävyy-
destä, unelmista ja yhteisön voi-
masta pohtien, mikä loppujen 
lopuksi on tärkeintä. Kaikki tämä 
vauhdikkaan musiikin ja hersyvän 
huumorin saattelemana. Ja tarjo-
sivathan ToiBoysin pojat ja tanssi-
tytöt yleisölle aimoannoksen sil-
mänruokaakin!

Kiitos kaikille mukana olleil-
le mainiosta matkaseurasta.

TEKSTI JA KUVAT: SAILA SALONEN

Musikaalimatka Tampereelle

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

KÄY TYKKÄÄMÄSSÄ SIVUSTAMME OSOITTEESSA

https://www.facebook.com/
jupperinomakotiyhdistys/

Näin informaatiomme tavoittaa parhaiten myös 
sinut.
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KOULULTA KUULUU KOULULTA KUULUU

Jupperin koulussa todettiin vuonna 2017 sisäil-
maongelmia, joiden johdosta koululle raken-
nettiin syksyllä 2018 väistötilat samalle tontille 
vanhan koulun taakse. Uuteen Paviljonki 1:een 
muuttivat kaikki 3.– 6. luokkien oppilaat.

Oppilaan arki
Paviljongissa opiskelu on ollut mukavaa ja kivaa. 

Opiskelu sujuu hyvin, vaikka uudet sisätilat aluksi jännitti-
vät vähän.

Saavumme kouluun päivästä riippuen klo 8.10-10.15. 
Aamutunnit ovat yleensä äidinkieltä, matematiikkaa tai jo-
tain muuta. Huolimatta uudesta ‘parakkikoulusta’ syömme 
entisessä ruokalassa ja käytämme vanhan koulun liikun-
tasalia. Myös musiikkiluokka ja kielten luokatkin ovat vie-
lä toiminnassa. Siirtyminen välillä voi tuntua uuvuttavalta, 
kun liikkuu parakista vanhaan kouluun ja takaisin.

Välitunneille siirrymme myös näitä reittejä pitkin.
Kun meillä on rakenteilla Paviljonki nro 2, välitunneil-

le siirtymiseen tuli muutama muutos, kuten se, että alue on 
nyt jaettu kahtia ja ennen välitunnille menoa täytyy päät-
tää, kummalle puolelle menee, koska välitunnin aikana 
ei olisi suotavaa vaihtaa alueelta toiselle. Se ei kutenkaan 
haittaa, koska molemmilla puolilla on ainakin meidän mie-
lestämme melko mukavaa viettää välitunnit.

Kouluarjessa normaalisti opiskelisimme yhdessä kou-
lussa, mutta nyt kun Paviljonki valmistui, liikumme kahdes-
sa rakennuksessa. Vähän muuttui paikka, minne mennä kä-
velemään, mutta kyllä siihen sitten tottui.

Koulunkäynti Paviljongissa
Paviljongissa oli aluksi innostunut tunne, kun sai uu-

den luokan sekä uudet tuolit, pöydät ja omat lokerot. Sil-
loin kaikki oli niin uutta ja jännää. Vielä nykyäänkin innos-
tumme uusista sisustus- ja huonekaluista.

Välillä menee kyllä pää sekaisin kaikista aikatauluis-
ta, “Mene tällöin Paviljonkiin” ja “Siirry sitten silloin van-
halle koululle musiikintunnille”. Oppilaat toivoivat joskus 
käytävää suoraan vanhaan kouluun, mutta se ei sitten to-
teutunutkaan. Äsken mainitsimme paviljonki kakkosen, jo-
hon ensi vuoden neljäsluokkalaiset siirtyvät, kun se valmis-
tuu. Myös musiikinluokka, kieltenluokka, käsityöluokat ja 
ruokala siirtyvät sinne. Toistaiseksi emme näe puutteelli-
suutta missään luokassa. On ollut mukava työskennellä – 
joskin uuvuttavaa – kahdella puolella.

TEKSTI: JASMINA VO JA ANNIKA VAUHKONEN  6 A LK
KUVAT: JOUNI HOLOPAINEN

Jupperin koulu väliaikaisissa tiloissaJupperin ensimmäinen koulu

Vuodesta 1831 lähtien löytyy verorekisteristä tietoja 
Jupper–tilasta. Sen kokonaispinta-ala oli 128 hehtaaria. 

Tilalla oli muutama torppa ja kaksi asuinrakennusta. Tästä 
ajankohdasta alkoi Jupperin alueen asuttaminen. 

Tilalla oli 1800 luvulla useampia säätyläisomistajia 
tai vuokralaisia ja vuonna 1905 Henrik Gadd, Suomen Yh-
dyspankin johtaja, osti tilan haltuunsa. Gadd myi tilansa 
vuonna 1925 maanvuokraaja Konrad Liljebergille ja kaup-
pakirjan mukaan ”kaikkine elävine ja kuolleina irtaimistoi-
neen, lukuun ottamatta kaadettuja puita ja päärakennuk-
sen henkilökohtaista irtaimistoa, nelipyöräisiä ajoneuvoja 
ja hakattuja halkoja”, jotka oli toimitettava Helsinkiin.

Jupperin tilasta tuli osakeyhtiö vuonna 1926, kun 
pääosan tilasta osti liikemiesten perustama A/B Jupper 
Gård 200.000 markan kauppahinnalla. Pari vuotta myö-
hemmin koko osakekanta siirtyy takaisin Liljebergille. Maa-
tilakirjassa vuodelta 1928 tilalla mainitaan olevan päära-
kennuksessa 15 huonetta, navetassa 40 lehmää ja tallissa 
8 hevosta. Tilalla oli silloin aika tavalla toimintaa, niinpä 
tarvittiin tilanhoitaja ja paljon renkejä sekä piikoja. Jupper 
Gårdin osakkaaksi tullut Renlundin rautakaupan omistaja, 

kauppaneuvos Salo siirtyi kesäasukkaaksi kartanoon. Jup-
per Gårdin aloitteesta alkoi tilan maiden palstoittaminen, 
joista oli aikaisemmin lohkottu pois Sandviken –niminen 
tila (Kaipionmetsä) ja joitain muitakin tontteja. Palstoit-
tamisen jälkeen alkoi tonttien myyminen ja suurelta osin 
tontit olivat myyty ennen sotaa tai sodan jälkeen. Tontin 
hintaan vaikutti maaperä, sillä helsinkiläiset ”huvila-asuk-
kaat” toivoivat viljelyskelpoisia tontteja. Tästä syystä Palo-
mäen kallioinen tontti ei mennyt kaupaksi vaan päätyi osa-
maksulla tiehoitokunnalle soranottoalueeksi.   

Sodan aikana annetun asetuksen nojalla voitiin ra-
kennus ottaa yleiseen siviilikäyttöön ja niin V. Salo pako-
tettiin luovuttamaan kartanonsa koulutiloiksi. Jupperin 
suomenkielinen koulu oli aiemmin ollut hajautettuna Tuo-
melan kouluun Vantaalla sekä Viherlaaksoon. Koulunkäynti 
alkoi kartanolla syksyllä 1946. Koulutiloina toimi kartanon 
sali, ruokasali, sekä yhteisesti omistajan kanssa kartanon 
keittiö ja halli lukukauden ajan. Tuolloin oli koulussa 37 
oppilasta. Silloin Jupperin koulupiiriin kuului myös Van-
hakartanon alue järven pohjoispuolelta. Oppilaita Vanha-
kartanosta oli 19 ja heitä koulun keittäjä kuljetti veneellään 

Pitkäjärven yli, 10 lasta 
aamulla kouluun ja illal-
la kotiin, niin monta op-
pilasta kuin veneeseen 
mahtui. 

Kartanolla koulu 
loppui keväällä 1951, kun 
kunnan viranomaiset sa-
noivat  vuokrasopimuk-
sen irti, pitäen vuokraa, 
1.000 markkaa kuukau-
dessa valoineen ja  läm-
pöineen, liian kalliina. Tä-
män jälkeen ”kunnanisä”, 
valtuuston puheenjohta-
ja Eriksson yritti epätoi-
voisesti sijoittaa Juppe-
rin lapsia eri kouluihin. 
Tämän jälkeen alkoi kou-
luasiasta vuosia jatkunut 
taistelu Jupperin koulu-
piirin puolesta. Kaiken 
takana oli Espoossa kym-
meniä vuosia jatkunut 
kiista suomenkielisten ja 
ruotsinkielisten välillä. 

TEKSTI: KAI HAAPAMÄKI 
KUVA HS LEHTILEIKE



Alustava matkaohjelma:

21.08. perjantai
07:00 lähtö Jupperinaukiolta tavallista reittiä pitkin Länsisatamaan
08:00 saapuminen Länsiterminaaliin, lähtöselvitys ja laivaannousu
09:00-11:15 Helsinki–Tallinna Eckerö Line Finlandia,
 buffetaamiainen laivalla, Buffet Eckerö, 1. kattaus alkaa klo 08:30
13:30 vierailu Olustveren kartanossa, joka on yksi täydellisimmin säilyneitä karta-
 nokokonaisuuksia Virossa. Jugendtyylisen päärakennuksen lisäksi huomiota 
kannattaa kiinnittää myös hallintorakennukseen ja punatiiliseen karjapihaan meijereineen 
ja portteineen sekä viinatehtaaseen ja aittaan. Omaperäinen on myös metallikattoinen 
veivattava kaivo. Kartanon keskusta ympäröi korkealla kivimuurilla rajattu runsaslajinen 
englantilaistyylinen puisto ja vanhojen puiden muodostama puistokuja. Kartanokompleksin 
eri rakennuksissa toimivat käsityö- ja villatupa, sepänpaja, savipaja ja viinatehdas. Karta-
nolle saavuttaessa nautitaan ensin keittolounas (seljankakeitto) ja sen jälkeen tutustutaan 
kartanoon, puistoon ja työpajoihin.
n. 16:30 saapuminen Viljandiin ja majoittuminen kaupungin keskustassa sijaitsevaan
 Grand Hotel Viljandiin.
Kun rakennus valmistui 1938, sen sanottiin olevan Viljandin elegantein ja se saikin nimek-
seen Ensimmäinen Viljandin Edustustila eli EVE. 2002 aloitti toimintansa hotelli, joka EVE:n 
hengessä tehtyjen uudistustöiden jälkeen tarjoaa tasokkaan yöpaikan. Hotellissa on 49 art 
deco-tyyliin sisustettua huonetta ja à la carte-ravintola. Huoneet on sisustettu lämpimillä 
väreillä ja tyylikkäillä yksityiskohdilla ja kaikissa on WiFi, minibaari ja kylpyhuoneessa wc, 
suihku/amme sekä hiustenkuivaaja.
19:00 päivällinen hotellin ravintolassa. Noutopöytään on katettuna paprika-
 tomaattisosekeittoa couscousilla, tomaatti-linssisalaattia avokadolla, uuni-
lohta, kermaista pinaattikastiketta, teriyakimarinoitua siankyljystä, paahdettuja punajuuri-
kuutioita, peruna-kurpitsalaatikkoa sienillä, keitettyä riisiä, bryleekakkua karamellisoidulla 
mantelirouheella, kahvia/teetä ja kannuvettä, leipää/sämpylää ja voita.

Lähde mukavalle kesäretkelle

21.-23.8.2020
Jupperin Omakotiyhdistys järjestää tämän vuoden kesäretken Etelä-Virossa
sijaitsevaan viehättävään Viljandin kaupunkiin, joka matkakohteena on kiehto-
va sekoitus vanhaa ja uutta.
Kaupunkioikeudet jo 1200-luvulla saaneelle Viljandille antavat leimansa 
aikoinaan valtaa pitäneen liiviläisen ritarikunnan mahtavan linnan rauniot. 
Kaupungin hyvin säilyneessä, yhtenäisessä vanhassa keskustassa on kauniita 
puu- ja kivitaloja kapeiden mukulakivikatujen varrella.
Lisäksi sijainti järven rannalla ja lukuisat puistot tekevät maisemasta vehreän. 
Piskuisen koon ansiosta kaupunki on helppo ottaa haltuun jalan, ja sen mai-
semia voi ihailla myös vanhan vesitornin näköalatasanteelta tai kipuamalla 
korkealle linnavuorelle.

VILJANDIIN
22.08. lauantai
07:00 alkaen aamiainen katettuna
10:00-12:00 opastettu kaupunkikierros ja kävely Viljandissa.
 Loppupäivä aikaa nauttia kesäisestä kaupungista.
19:00 päivällinen kahvila-ravintola Harmooniassa, jossa tarjoillaan itse sa-
 vustettua mehukasta barbequelihaa. Porsaanlihat, perunat ja muut vihan-
nekset tulevat Viljandimaan tiloilta. Kesällä ravintolalla on suuri kaksikerroksinen terassi, 
jossa soi mukava musiikki ja josta avautuu kaunis auringonlasku.
Menu: • tomaatti-mozzarellasalaatti rucolapestolla
 • savustettua porsaan sisäfi lettä, manteliperunoita,
    vihanneksia ja mustaherukka-timjamikastiketta
 • vadelma-juustokakkua, kahvi/tee

23.08. sunnuntai
07:00 alkaen aamiainen katettuna
10:00 huoneiden luovutus ja lähtö kohti Laulasmaata
12:30 saapuminen Arvo Pärt -keskukseen, joka avasi ovensa yleisölle lokakuussa
 2018. Arvo Pärt on maailman esitetyin elossa oleva säveltäjä, mutta hänen 
matkansa kansainväliseen maineeseen alkoi Virossa.
Uusi Arvo Pärt -keskus on arkkitehtonisesti ainutlaatuinen rakennus ja se sulautuu kauniisti 
ympäröivään mäntymetsäiseen luontoon. Opastettu kierros johdattaa Pärtin musiikin maail-
maan, sen syntyyn ja vaikutteisiin sekä tietenkin läpi uniikin rakennuksen huoneiden.
Parkkipaikalta keskukselle vie mäntymetsän läpi kulkeva n. 200 m hiekkapolku. Yhdellä 
talokierroksella suositeltu osallistujamäärä on n. 25, joten ryhmämme jaetaan kahteen 
peräkkäiseen, n. 50 minuuttia kestävään kierrokseen. Odotellessa voi istahtaa kahville, kat-
sella noin 20 minuuttia kestävän, englanniksi tekstitetyn lyhytelokuvan Pärtistä tai käydä 
kävelemässä keskusta ympäröivässä metsässä.
n. 15:00 saapuminen Tallinnaan ja vielä on aikaa vaikkapa lounaaseen
 tai viimeisiin tuliaisostoksiin.
17:30 viimeistään terminaalilla, lähtöselvitys ja laivaannousu.
18.15 Jupperin Omakotiyhdistys tarjoaa Buffet-päivällisen jupperilaisille
18:30-21:00 Tallinna–Helsinki Eckerö Line Finlandia ja Länsiterminaalista
 paluu kotikulmille.

Matkan hinta 340 eur/hlö kun matkalaisia on vähintään 30
 320 eur/hlö kun matkalaisia on vähintään 40
sisältäen: • bussikuljetukset Jupperista Jupperiin
 • laivamatkat Helsinki – Tallinna – Helsinki
 • aamiainen laivalla menomatkalla
 • majoitus jaetussa kahden hengen huoneessa aamiaisella
 • ohjelman mukaiset vierailut opastuksineen ja sisäänpääsymaksuineen
 • Olustveren keittolounas, kaksi päivällistä
 • jupperilaisille päivällinen laivalla paluumatkalla
 • Grandell Tilausajot / JaloBus kuljettaja-matkanjohtajan palvelut
Lisämaksusta: • yhden hengen huone 60 eur

Ilmoittaudu heti tai viimeistään 31.5.2020 mennessä:
matka@astor.fi  tai puhelimitse 09-872 6465
Kerro ilmoittautumisen yhteydessä mahdollinen erityisruokavaliotoiveesi.
Ilmoittautumisen jälkeen saapuva lasku erääntyy 30.6.2020.

18:30-21:00 Tallinna–Helsinki Eckerö Line Finlandia ja Länsiterminaalista

 • majoitus jaetussa kahden hengen huoneessa aamiaisella

HUOM!
TÄMÄ MATKA TOTEUTETAAN VAIN, JOS

KORONA-VIRUSTILANNE SEN SALLII !

Lopullinen päätös tehdään kesäkuun alkupuolella,

joten ilmoittautumista ei siitä syystä kannata epäröidä.

JOY2-20_Viljandi.indd   1 30.3.2020   12.30
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Yleisöä oli paljon, sali oli täpötäynnä ja tuoleja 
etsittiin lisää, kun Taru Nyman esitti Chydeniuk-
sen lauluja Laaksolahden kappelissa Kaj Chyde-
niuksen säestämänä. 

Viime vuosina Chydenius on tullut tunnetuksi erityi-
sesti runoteksteihin säveltämistään lauluista. Runot 

ovat aina häntä inspiroineet ja kaiken lähtökohtana on ol-
lut runo. Tunnetuimpia kappaleita ovat laulut mm. Lapu-
alaisoopperasta, elokuvasta Asfalttilampaat, Nuoruustango, 
Täällä pohjan tähden alla ja Magdaleena. ”Laulut rakkau-
desta ja sen vaikeudesta” ovat erittäin koskettavia ja niis-
tä tulikin ns. ikivihreitä kappaleita. Chydenius oli 60- 70-lu-
vun poliittisen laululiikkeen keskeisiä nimiä. Varsinkin sen 
ajan opiskelijat ottivat hänen ajatuksensa omakseen. Hän 
teki myös sävellyksiä moniin elokuviin ja näytelmiin. Lapu-
alaisooppera kohautti teatteriyleisöä ja sen myötä muut-
tui sen ajan yhteiskunnallisen keskustelun suunta. Hänen 
sävellyksensä liittyivät siihen aikaan kiinteästi ylioppilaste-
atterin ohjelmistoon. Kaj Chydenius oli Kom-teatterin pe-
rustajajäseniä ja oli naimisissa näyttelijä, laulaja Kaisa Kor-
hosen kanssa.

Oli mielenkiintoista nähdä Kaj Chydenius esiintymäs-
sä, sillä minulla oli muistikuvia hänestä jo 60–70 luvulta. 
Hän oli hyvin vaatimattomaan oloinen ja eläytyi vahvasti 
musiikkiin. Chydenius on nyt 80-vuotias ja hän sanoi vielä 
säveltävänsä noin 200 kappaletta vuodessa.

Chydenius on tunnustettu ansioituneena taiteilijana 
ja hän sai vuonna 1966 Pro Finlandia -mitalin. Vuonna 2006 
hän sai taiteen valtionpalkinnon.

TEKSTI: LEA ALA-PEIJARI
KUVA: JOUNI LIIMATAINEN

TAPAHTUMIAKULTTUURIA

Viljandi – historiaa ja oopperaa
Jupperin omakotiyhdistyksen elokuun 2020 
matka suuntautuu Viljandiin, eteläiseen Viroon. 
Viljandi on ollut mielenkiintoinen ja merkittävä 
kaupunki jo vuosisatojen ajan.

1300-luvulla Baltiaa hallitsi Saksalainen ritarikunta, ja 
paikallinen rahvas oli maaorjien asemassa. Viljandin kau-
pungin ulkopuolella seisoi mahtava  Viljandin linna, yksi 
Baltian mahtavimmista ritarilinnoituksista, josta hallittiin 
eteläistä Viroa. Viljandin linnan komentajana – komtuurina 
– oli vuosina 1341–1343 Goswin von Heirike, jonka hallin-
ta-aikana tapahtui Mare ja hänen poikansa -oopperan taus-
taksi päätynyt tapahtuma.

1343 Jyrin yönä rahvas nousi kapinaan. Rahvas laati 
suunnitelman linnan valtaamisesta siten, että he ovat kät-
keytyneenä viljakuormaan säkkeihin, mutta Mare-niminen 
äiti kavalsi hyökkääjät. Maren palkkio oli se, että hänen poi-
kansa säästetään, kun muut hyökkääjät surmataan.  

Tarina oopperaksi
Tästä tarinasta suomalais-virolainen kirjailija Aino 

Kallas (1878–1956) teki novellin 1930, muokkasi siitä näy-
telmän viisi vuotta myöhemmin, ja säveltäjä Tauno Pylkkä-
nen teki siitä oopperan Mare ja hänen poikansa 1943. Oop-
peran tarinat on kirjailija siirtänyt tapahtuvaksi Tuomaan 
päivään ja sen ympärille (21 joulukuuta).

Oopperaa esitettiin Suomen kansallisoopperassa 
vuosina 1945, 1947 ja 1953.  Pylkkänen keskittyi sävellys-
työssään oopperoiden tekijäksi ja häntä  kutsuttiin ”poh-
jolan Pucciniksi” melodisen otteensa ansioista – ja se kyllä 
kuuluu oopperasta.   Näiden kolmen esityskauden jälkeen 
ooppera koettiin vanhanaikaiseksi, kun moderni nuori sä-
veltäjäpolvi loi jo erilaista musiikkia. Ajankohta vaikutti asi-
aan myös varmasti: ei oikein sopinut enää esittää virolais-
ta sankaritarinaa.  

Mare ja hänen poikansa 2020
Tammikuussa 2020 Mare ja hänen poikansa -ooppe-

rasta oli kuusi näytöstä Helsingissä Aleksanterin teatteris-
sa. Teoksen ohjaaja Ville Saukkonen oli siirtänyt oopperan 
tapahtuvaksi 1950 luvun Viroon – Saksalaisen ritarikunnan 
sijaan lavalla vartiota pitivät neuvostoliittolaiset sotilaat. 
Siirto oli kohtuullisen onnistunut, mutta olisin itse kyllä 
mieluusti nähnyt ihan alkuperäisen version tapahtumista – 
muutamassa kohdassa tekstissä oli viittauksia, jotka selväs-
ti kuuluivat Liivinmaan aikaan, eivätkä 1950-luvun Viroon. 
Kun me Suomessa tunnemme Viron lähihistoriaa, niin kyl-
lähän ohjaaja sai kohtauksiin hyytävää tunnetta mukaan.

Tuskainen Mare ja vähäeleinen eränkävijä
Kantavina solisteina teoksessa olivat Marea esittänyt 

Marjatta Airas ja hänen uskottuaan ja ystäväänsä, eränkä-
vijä Mangoa, esittänyt Esa Ruuttunen, joka oli myös pari 
viikkoa sitten esiintymässä ”Laulu & laulun tarina” -illassa 
Laaksolahtitalolla.  Marjatta Airas oli kovin uskottava tus-
kaisena äitinä ja Ruuttunen taas kokeneena vanhuksena 
hieno pari Airakselle. Nämä kaksi veivät oopperaa onnistu-
neesti eteenpäin. Ruuttusen rauhallinen ja jotenkin hyvin 
vähäeleinen esiintyminen sopi hyvin rooliin ja antoi hänel-
le mahdollisuuden esiintyä äänensä kautta. Hieno suoritus 
häneltä taas kerran. Komtuurina onnistui myös tärkeänä 
hetkenä Henri Tikkanen – hän  oli onnistuneesti juonitte-
leva ja lopuksi oikein innostuneen ilkeä ääneltään, kun sai 
Maren kavaltamaan kyläläiset.  

Niukka lavastus ja pätevä kuoro
Lavastus oli varsin niukka, mutta kuoroa – Keskisuo-

malaisen Osakunnan kuoro Metsoforte – käytettiin hyvin 
kohtauksissa kansana luomaan tunnetta: pelkoa, ja ahdis-
tusta. Kuoro onnistui myös hyvin lauluosuuksissaan vaik-
kakin oli ensimmäistä kertaa oopperan lavalla.

Huonostihan oopperankin kapinassa käy – hyökkää-
jät tapetaan, Maren tappavat kyläläiset petoksen selvittyä, 
eikä poika voi elää häpeä tunnollaan ja surmaa itsensä.

Viljandin linnaa ei enää ole – muutama murtunut 
seinä voi löytyä, kun retki sinne vie. Tarina on hieno ja jul-
ma, mutta jos vielä oopperaa esitetään, kannattaa eh-
dottomasti käydä katsomassa ja kuulemassa. Musiikki on 
melodista ja tarinaa kuljettavaa. Yksittäisiä aarioita ei oop-
perassa oikeastaan ole, mutta ei niitä erityisesti nyt tässä 
tarinassa kaivannutkaan.

TEKSTI: JUHA KALLANRANTA

Muusikko, säveltäjä Kaj Chydenius Laakso-
lahden kappelissa

Kiinteistömaailma Espoo Laaksolahti | Pecasa Oy LKV
010 235 2210, laaksolahti@kiinteistomaailma.fi 
Kauppakeskus Lähdekeskus, Lähderannantie 22, 02720 Espoo

Kauppa käy.
Kutsu meidät maksuttomalle Kotikäynnille – 
me kutsumme sinut ja perheesi Linnanmäelle 
sunnuntaina 17.5.2020 klo 10-13.

Toimi nopeasti, hupilippuja on rajallisesti.
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KIRJASTOLLA KIRJASTOLLA

Pertti J. Rosila herrahissin vauhdissa

Laaksolahden kirjastossa vieraili 24.2.2020 
eduskunnan entinen talouspäällikkö, laakso-
lahtelainen Pertti J. Rosila kertomassa kahdesta 
eduskunnan työskentelyä koskevasta kirjastaan 
Arkadianmäen kirstunvartija ja Herrahissin vauh-
dissa. 

Kirjasto oli tupaten täynnä yleisöä innokkaina kuule-
maan kirjojen syntyhistoriasta ja taustoista. Kolmen-

kymmenen vuoden kokemuksella ja 700 kansanedustajaa 
tunteneena Pertti J. Rosilalla kieltämättä on syvällistä tie-
toa aiheestaan. Hän kertoi hauskoin sanankääntein tunte-
mistaan henkilöistä ja yleisöstä kuuluikin usein hyväntah-
toisen huvittunutta naurun hyrinää.

Kirjoittamisen Rosila aloitti 1990-luvulla, jolloin hän 
alkoi pitää päiväkirjaa. Hänen ajatuksensa oli aluksi kirjoit-
taa hauskoja juttuja eduskunnasta ja antaa eduskunnan 
kyselytuntien katsojille käsitys siitä, millaista eduskunnan 
työ on kulisseissa. Tässä yhteydessä hän mainitsi, että vaik-
ka joku olisikin hiljainen eduskunnan istunnoissa, voi hän 
silti saada paljon aikaan valiokunnissa.

Kahdessa kirjassaan entinen talouspäällikkö kertoo 
varsin suorasukaisesti eduskunnasta virkamiehen näkö-
kulmasta. Arkadianmäen kirstunvartijassa hän käsittelee 
eduskunnan varhaisempia asioita, Herrahissin vauhdissa 
taas uudempia. Kirjat eivät ole sidoksissa toisiinsa, vaikka 
molempien aiheena onkin eduskunta. Kumpikin kirja sisäl-
tää tekstiä Sauli Niinistöstä, joka olikin Rosilan pääasialli-

nen kohde kirjastoillassa. Arkadianmäen kirstunvartija ker-
too Niinistön ajasta eduskunnan puhemiehenä, Herrahissin 
vauhdissa puolestaan hänen ensimmäisestä presidentti-
kaudestaan. Vaikka Niinistö sai vuoden 2007 eduskunta-
vaaleissa poikkeuksellisen paljon ääniä, ei häntä kutsuttu 
hallitusneuvotteluihin. Näin hän sitten päätyi eduskun-
nan puhemieheksi, missä virassa hän muun muassa pyrki 
muuttamaan eduskunnan hallintoa. Rosila kertoi Niinistön 
todenneen, että puhemiehen tehtävä oli ikävin homma, 
mitä hän on hoitanut, osittain siksi, että hallintouudistus-
kin jäi toteutumatta. Vuonna 2011 hänet nimettiin kokoo-
muksen presidenttiehdokkaaksi, valittiin presidentiksi ja 
sillä tiellä hän on edelleen nauttien suurta kansansuosio-
ta. Rosilan mukaan Niinistö kirjoittaa itse kaikki tärkeät pu-
heet kuten uudenvuoden puheen, valtiopäivien avajais- ja 
päättäjäispuheet.

Yleensä eduskunnassa ei mikään pysy salassa. Mut-
ta Rosilan 30-vuotisen työuran aikana kaksi hyvin kiinnos-
tavaa asiaa ei vuotanut julkisuuteen etukäteen. Ne olivat 
Sauli Niinistön ja Jenni Haukion häät tammikuussa 2009. 
Se tuli Rosilallekin täytenä yllätyksenä, vaikka hän tunsi 
molemmat. Toinen oli kesällä 2000 toteutettu kansanedus-
tajien suuri palkkiouudistus, joka yllätti täysin toimittajat. 
Sen Rosila tiesi etukäteen, koska oli valmistelemassa uudis-
tusta. 

Olen lukenut molemmat kirjat. Ne ovat sujuvasti ja 
viihdyttävästi kirjoitettuja. Suosittelen.

TEKSTI: ANNELI LIIMATAINEN
KUVA: ESKO UOTILA

Sisäilma- ja remontti-ilta kirjastossa 17.2.2020

Sisäilma- ja remontti-ilta veti kirjaston täyteen 
kiinnostunutta yleisöä. Paikalla oli 65 kuulijaa eri 
puolilta Espoota ja jopa Helsingistä.

Sisäilmayhdistyksen asiakkuuspäällikkö Aila Laine-Sark-
kinen joutui perumaan osallistumisensa sairastumisen 

vuoksi. Hänen esityksensä aiheesta Terveet rakenteet, hyvä 
sisäilma löytyy tietoa mm. sivuilta www.sisailmayhdistys.fi 
ja www.hometalkoot.fi. 

Asianajaja Jussi Laaka käsitteli rakennusten korjaus-
ten vastuukysymyksiä erityisesti taloyhtiöissä. Vastuunjako 
määritellään yhtiöjärjestyksessä ja vastuunjakotaulukois-
sa. Pääperiaate on, että taloyhtiö vastaa talon rakenteis-
ta ja perusjärjestelmistä ja osakas huoneiston sisäpinnois-
ta. Osakkaan tekemästä remontista on tehtävä ilmoitus 
taloyhtiölle aina, kun se voi vaikuttaa taloyhtiön vastuul-
la oleviin talon rakenteisiin. Mikäli remonttiin tarvitaan ra-
kennusvalvonnan lupa, sen hakee taloyhtiö, vaikka osakas 
tekisikin remontin. Lisätietoa löytyy mm. artikkeleista 

herkulex.fi/osakkeenomistajan-suorittamat-asuin-
huoneiston-muutostyot/

herkulex.fi/asunto-osakeyhtion-osakkeenomistajan-
vahingonkorvausvastuu/

Tuotepäällikkö Christoffer Mannström Saint-Gobain 
Finland Oy:stä kertoi märkätilojen korjauksiin ja vedeneris-
tykseen liittyvistä määräyksistä ja riskikohteista. Asetus ra-
kennusten kosteusteknisestä toimivuudesta tuli voimaan 
1.1.2018 ja se ohjaa sekä uudis- että korjausrakentamista. 
Rakennusten veden- ja kosteudeneristysohje RIL 107-2012 
määrittelee hyvän rakennustavan, jota noudattamalla väl-
tetään rakennevirheistä aiheutuvia kosteus- ja homeon-
gelmia. Märkätilojen remontissa suunnittelu on tehtävä 
huolellisesti ja vedeneristys on toteutettava määräysten 
mukaisesti. Eurofins testaa ja sertifioi vedeneristystuotteita 
ja myöntää rakentamisen henkilösertifikaatteja rakentajil-
le (asentajat) ja asiantuntijoille (valvojat). sertifikaattihaku.
fi-palvelusta voi hakea Eurofinsin myöntämiä sertifikaatte-
ja ja tuotehyväksyntöjä. 

TEKSTI JA KUVA: ESKO UOTILA
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AJANKOHTAISTA OMAKOTIYHDIST YKSESTÄAJANKOHTAISTA OMAKOTIYHDIST YKSESTÄ

YLEISTÄ

Vuosi 2019 oli yhdistyksen 64. toimintavuosi. Yhdistys toi-
mii poliittisesti sitoutumattomana Jupperin alueen kiin-
teistöjen ja asuinhuoneistojen osakkeiden omistajien yh-
teistoimintajärjestönä edistäen Jupperin aluesuunnittelua, 
valvoen asukkaiden yleisiä etuja, edistäen alueen viihtyi-
syyttä sekä keräten ja tallentaen aineistoa alueen histori-
asta.

JÄSENET

Vuoden 2019 aikana yhdistyksen varsinaisiksi jäseniksi hy-
väksyttiin 29 henkilöä ja perhejäseniksi 2 henkilöä. 
Yhdistyksen jäsenmäärä oli vuoden 2019 lopussa oli 443. 
Yhdistyksen jäsenrekisterin ajantasaistaminen aloitettiin.

JOHTOKUNTA JA TOIMIHENKILÖT

Jupperin Omakotiyhdistyksen johtokunta vuonna 2019 oli 
seuraava: puheenjohtaja Juha-Pekka Ripatti, varapuheen-
johtaja Urpo Kotipalo (2017 – 2019), sihteeri Eeva-Riitta 
Puomio (2017 – 2019), Lasse Gustafsson (2017 – 2019), Kai 
Haapamäki (2018 – 2020), Klaus Ham-
ström (2018 – 2020), Pekka Perttula (2019-2021), Carolina 
Sierimo (2019 – 2021), Kimmo Sierimo (2018 – 2020) ja  Rei-
no Tammela (2019-2021). 
Yhdistyksen taloudenhoitajana toimi Tapani Vuopala, toi-
minnantarkastajana Timo Kallioniemi ja varatoiminnantar-
kastajana Anja Tarvas. Yhdistyksen lehden päätoimittaja 
oli Juha-Pekka Ripatti, kotisivujen päätoimittaja Urpo Koti-
palo ja kiinteistövastaava Kai Haapamäki. JOY–lehden toi-
mitussihteeri oli Siru Kotipalo ja taittaja Seija Kotipalo. Yh-
distyksen facebook-sivun ylläpitäjät olivat Saila Salonen ja 
Urpo Kotipalo.
Johtokunta kokoontui vuoden aikana 11 kertaa ja johto-
kunnan jäsenet osallistuivat kokouksiin seuraavasti:
Puheenjohtaja  Juha-Pekka Ripatti 10
Varapuheenjohtaja Urpo Kotipalo   9
Sihteeri    Eeva-Riitta Puomio 8
Muut jäsenet  Lasse Gustafsson  11
   Kai Haapamäki  10
   Klaus Hamström  10
   Pekka Perttula  11
   Carolina Sierimo  10
   Kimmo Sierimo  9
   Reino Tammela  9
Johtokunnan kokouksiin osallistui taloudenhoitaja Tapani 
Vuopala 9 kertaa.

TOIMIKUNNAT JA KERHOT

Johtokunta asetti sääntöjen mukaisesti vuoden 2018 vii-
meisessä kokouksessaan taloustoimikunnan vuodelle 
2019. Johtokunta asetti vuoden 2019 alussa muut toimi-
kunnat, kerhot ja niiden koollekutsujat.

Taloustoimikunta 2019: koollekutsuja Juha-Pekka Ripatti 
(2019 – 2020), Urpo Kotipalo (2019 – 2020), Kai Haapamä-
ki (2018 – 2019), Klaus Hamström (2019 – 2020), Juha Vep-
säläinen (2018 – 2019) ja taloudenhoitaja Tapani Vuopala.

Tapahtumatoimikunta 2019: koollekutsujaa ei nimetty, 
Lea Ala-Peijari, Asko Forsberg, Kiira Forsberg, Juha Kallan-
ranta, Ritva Kallanranta, Pirjo Kolari, Siru Kotipalo, Tapani 
Mäkelä, Tuula Mäkelä, Hannu Salonen, Saila Salonen, Ca-
rolina Sierimo, Kimmo Sierimo, Sirkka-Liisa Sierimo, Kik-
ka Silfverberg, Juha Vepsäläinen, Anni Vesala, Erkki Vesala, 
Leena Virtanen ja Martti Virtanen.

Tiedotus- ja perinnetoimikunta 2019: Juha-Pekka Ripat-
ti (koollekutsuja), Lea Ala-Peijari, Kai Haapamäki, Seija Koti-
palo, Siru Kotipalo, Urpo Kotipalo, Anneli Liimatainen, Eeva-
Riitta Puomio, Pekka Puomio, Matti Riitoja ja Silve Sahlan.

Rantatoimikunta 2019: Juha-Pekka Ripatti (koollekutsu-
ja), Kai Haapamäki, Urpo Kotipalo, Pekka Puomio, Markku 
Rantalainen ja Juha Vepsäläinen.

Kaava- ja ympäristötoimikunta 2019: Pekka Perttula 
(koollekutsuja), Klaus Hamström, Sirpa Hertell, Jukka Kos-
kimäki ja Eeva-Riitta Puomio.

Jumppa   yhteyshenkilö Teija Kuusijärvi
Seniorikerho  yhteyshenkilö Anja Tarvas
Sukututkimuskerho yhteyshenkilö Anja Tarvas

Toimikunnat ja kerhot ovat kokoontuneet tarpeen mu-
kaan. 

TOIMITILA

Yhdistyksen toimitila, Tammenterho, sijaitsee osoittees-
sa Tammipääntie 33. Se on vuokrattu Espoon kaupungilta. 
Rakennuksessa on kokoushuone, toimistohuone, keittiö ja 
kellarissa wc-tilat sekä varastotilaa. Rakennus oli koko vuo-
den omassa kokouskäytössä. 
Oman käytön lisäksi Tammenterhon tiloja on pyydettäes-
sä annettu muiden paikallisten yhteisöjen sekä yhdistyksi-
en kokoustiloiksi.

YHDISTYKSEN KOKOUKSET 

Sääntömääräinen kevätkokous pidettiin torstaina 

25.4.2019 Laaksolahtitalossa. Kokoukseen osallistui 26 ää-
nivaltaista jäsentä. Kokouksen puheenjohtajana toimi Sir-
pa Hertell ja sihteerinä Eeva-Riitta Puomio. Kokouksessa 
hyväksyttiin vuoden 2018 toimintakertomus ja tilinpää-
tös sekä myönnettiin tili- ja vastuuvapaus johtokunnan jä-
senille. Kokouksen pöytäkirja on julkaistu JOY –lehdessä 
1/2020.

Sääntömääräinen syyskokous pidettiin 21.11.2019 Laak-
solahtitalossa. Syyskokouksen puheenjohtajana toimi Pek-
ka Erkkilä ja sihteerinä Eeva-Riitta Puomio. Kokouksessa 
oli läsnä 71 henkeä, joista 62 varsinaista äänioikeutettua 
jäsentä, 1 perhejäsen valtakirjalla ja 8 muuta osallistujaa. 
Kokouksessa hyväksyttiin toiminta- ja taloussuunnitelma 
vuodelle 2019, vahvistettiin sekä liittymis- ja jäsenmaksut 
että korvaukset johtokunnan jäsenille, lehden toimitussih-
teerille ja lehden taittajalle sekä tilintarkastajille. 
Johtokunta toi kokoukseen esitykset AO- ja VL-kiinteistö-
jen myynnistä.
Esitys1, AO-kiinteistön myynti. Kokouksessa näkemyksen 
mukaan johtokunta oli valmistellut esityksen riittämättö-
mästi eikä valmistelun perustella voitu päättää myynnis-
tä. Pidettiin suuntaa-antava äänestys jäsenistön näkemys-
ten selvittämiseksi. Myyntiä kannatettiin yksimielisesti ja 
kokous valtuutti johtokunnan valmistelemaan AO-kiinteis-
tön myyntiä ja tuomaan asian jäsenkokouksen käsittelyyn 
vuonna 2020.
Esitys 2, VL-kiinteistön myynti: Myöskin tämän esityksen 
osalta todettiin esitys puutteellisesti valmistelluksi. Jäse-
nistön kannan selvittämiseksi pidettiin suuntaa-antava 
äänestys. N. 90 % osallistujista vastusti VL-tontin myyntiä. 
Kannan ollessa näin selvä, kokous päätti, että VL-tonttia ei 
myydä. Kokouksen kanta oli, että tontti halutaan säilyttää 
yhdistyksen omistuksessa noudattaen yhdistyksen toimin-
ta-ajatusta: alueen viihtyisyyden edistämistä asukkaiden 
etuja silmälläpitäen.
Yhdistyksen puheenjohtajaksi vuodelle 2020 valittiin il-
man äänestystä Sirpa Hertell. Juha-Pekka Ripatti ei asettu-
nut ehdolle. Johtokunnan jäsenistä Lasse Gustafsson, Urpo 
Kotipalo ja Eeva-Riitta Puomio olivat erovuoroisia. Carolina 
Sierimo ja Klaus Hamströn ilmoittivat eroavansa johtokun-
nan jäsenyydestä. Uusiksi johtokunnan jäseniksi vuosille 
2020 – 2022 valittiin Jukka Koskimäki, Eeva-Riitta Puomio 
ja Risto Tapani Tiilikainen. Carolina Sierimon tilalle vuosik-
si 2020-2021 valittiin Topi Rantalainen ja Klaus Hamströ-
min tilalle vuodeksi 2020 Anu Savola. Valinnoista ei äänes-
tetty. Syyskokouksen pöytäkirja on julkaistu JOY-lehdessä 
1/2020.
Kimmo Sierimon ilmoitettua eroavansa johtokunnan jä-
senyydestä johtokunnan kokouksessa 11/2019 Jupperin 
Omakotiyhdistyksen johtokunta vuodelle 2020 on seuraa-
va: 
puheenjohtaja Sirpa Hertell, Kai Haapamäki (2018 – 2020), 
Jukka Koskimäki (2020 – 2022), Pekka Perttula (2019 – 
2021), Eeva-Riitta Puomio (2020-2022), Topi Rantalainen 
(2020-2021), Anu Savola (2020),  Reino Tammela (2019 – 
2021) ja Risto Tapani Tiilikainen (2020 – 2022). 

JÄSENYYDET YHTEISÖISSÄ

Vuonna 2019 Jupperin Omakotiyhdistys on toiminut seu-
raavissa yhteisöissä:

Espoon Kaupunginosayhdistysten Liitto (EKYL)
Vuoden 2017 EKYL:n syyskokouksessa Urpo Kotipalo va-
littiin EKYL:in hallituksen varsinaiseksi jäseneksi (Jupperin 
Omakotiyhdistys ry.) kaudelle 2018 – 2019.

Laaksolahden kirjaston ystävät ry.
Jupperin Omakotiyhdistys on Laaksolahden kirjaston ystä-
vät ry:n kannatusjäsen.

Suomen Kotiseutuliitto ry.
Jupperin Omakotiyhdistys ry. on Suomen Kotiseutuliitto 
ry:n jäsenyhdistys.

Suomen Sukututkimusseura
Jupperin Omakotiyhdistys ry. on Suomen Sukututkimus-
seuran jäsen.

ASUKASTAPAHTUMAT

Yhdistys järjesti tai oli mukana järjestämässä yhteensä kah-
deksaa tapahtumaa vuonna 2019. Tapahtumia on esitelty 
kuvien kera JOY-lehdissä.

Talvitapahtuma Jupperin rantakentällä 3.3.2019
Kaunis talvisää houkutteli talvitapahtumaan runsaasi vä-
keä. Lapsille järjestettiin hiihtokilpailu. Yhdistys tarjosi 
makkaroita, kuumaa juomaa ja pientä purtavaa. Lapsille oli 
tarjolla myös talutusratsastusta.

Teatterimatka Kouvolan Teatteriin 9.3.2019
Perinteinen teatterimatka suuntauti Kouvolaan, jossa käy-
tiin katsomassa musikaaliesitys My Fair Lady. Matkalla poi-
kettiin tutustumassa Moision kartanoon, Hasun perheen 
taidekokoelmiin ja syötiin lounas. 

Tammenterhon ja Jupperinrannan kevättalkoot 8.5.2019
Kevättalkoissa siivottiin Tammenterhon piha-alue ja Jup-
perin ranta. Rantatoimikunta uusi uimarannan laiturin pin-
talaudoituksen. Tapahtumatoimikunta järjesti tarjoilua tal-
koolaisille.

Kesäretki Tarttoon 23.-25.8.2019
Yhdistyksen kesäretken kohteena oli Tartto. Matkalaiset 
pääsivät tutustumaan vanhan yliopistokaupungin lisäksi 
Viron kansallismuseoon. Yksi matkan kohokohdista oli kau-
punkikierros erinomaisen paikallisoppaan luotsaamana. 

Hovinarri-yhtyeen lastenkonsertti Bygårdissa 28.9.2019
Römppäjäispäivänä järjestettiin lapsille Hovinarri-yhtyeen 
konsertti Bygårdissa.

Römppäjäiset 28.9.2019 
Perinteistä syysjuhlaa, römppäjäisiä vietettiin Bygårdissa 

TOIMINTAKERTOMUS 2019
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teemalla viininkorjuujuhla. Vieraat olivat sonnustautuneet 
hattuihin, joista äänestettiin paras hattu. Ohjelmaan kuu-
lui ruokailu, tanssia Nokiset-yhtyeen säestyksellä ja muka-
vaa yhdessäoloa.

Jupperin jouluvalot sytytettiin 1.12.2018
Jupperin jouluvalot sytytettiin kuudennen kerran Tam-
menterhon pihakuuseen. Tapahtumatoimikunta oli järjes-
tänyt jouluisen glögitarjoilun ja joulupukki kävi tervehti-
mässä jupperilaisia.

15.11.2019 trio Filian joulukonsertti 
Osallistuttiin Laaksolahtitalolla pidettyyn joulukonserttiin 
järjestämällä väliajalla glögitarjoilu. Konsertin tuotto meni 
WWF:n ilmastotyöhön.

HARRASTUS- JA KERHOTOIMINTA

Jumppa
Jumpparyhmä kokoontui keväällä Jupperin koululla tors-
taisin kello 19.00 - 20.00. Jumpan ohjaajina toimivat Fysi-
oSporttis Oy:n fysioterapeutit. Jupperin koulun iltakäytön 
päätyttyä syksyllä 2019, jumppa siirtyi Lähderannan kou-
lulle. Katri Suhonen ohjasi pilatesta torstaisin klo 20.30 – 
21.30.

Lentopallo
Lentopalloa pelattiin keväällä Jupperin koulun voimistelu-
salissa tiistaisin klo 19.00 - 20.30 ja syksyllä Lähderannan 
koululla tiistaisin klo 19.30 - 21 yhdessä Laaksolahden Hu-
vilayhdistyksen kanssa.

Seniorikerho
Seniorikerho kokoontui Tammenterhossa Anja Tarvaksen 
johdolla kuukauden kolmantena torstaina kello 13.00 – 
15.00.

Sukututkimuskerho
Sukututkimuskerho kokoontui Tammenterhossa Anja Tar-
vaksen johdolla parillisten viikkojen keskiviikkoina kello 
18.00.

TIEDOTUS- JA JULKAISUTOIMINTA

Yhdistyksen jäsenlehti JOY
Vuosi 2019 oli Jupperin Omakotiyhdistyksen jäsenlehden 
JOY 42. vuosikerta. Jäsenlehti ilmestyi vuoden aikana nel-
jä kertaa. Se jaettiin peittojakeluna koko Jupperin alueelle 
ja postitettiin yhteistyökumppaneille. Lehden painoi Fors-
sa Print Oy ja painosmäärä oli 1000 kappaletta. Lehti jul-
kaistiin myös yhdistyksen kotisivuilla. Lehden kokoamises-
ta vastasi tiedotus- ja perinnetoimikunta.

Kotisivut ja facebook-sivut
Omakotiyhdistys ylläpiti kotisivuja osoitteessa jupperi.fi. 
Facebook-sivuilla oli vuoden 2019 lopussa 491 tykkääjää ja 
528 seuraajaa. Julkaisuja oli kaikkiaan 140 kpl ja kukin niis-
tä tavoitti keskimäärin 300 henkilöä.

Ilmoitustaulut
Yhdistyksellä on käytössään viisi ilmoitustaulua, jotka si-
jaitsevat Tammenterhon pihassa (Tammipääntie 33), Ran-
taniityllä, Jupperinmetsän ja Riihiniityntien risteyksessä, 
Riihiniityntien ja Palomäenportin risteyksessä ja Laakso-
lahtitalon vieressä.

ALUEIDEN HOITO

Alueiden hoito on keskittynyt lähinnä Tammenterhon ym-
päristön ja Jupperinrannan siisteyden ylläpitämiseen. Ran-
tatoimikunta uusi uimalaiturin kannen toukokuussa ja 
huolehti laiturin asentamisesta kesäkäyttöön keväällä ja 
laskemisesta talviasentoon syksyllä.  Uimarantaan vuokrat-
tiin kesäkuukausiksi Bajama-WC Pasi Kuikka Oy:ltä.

KANNANOTOT JA YHTEYDET

Jupperin Omakotiyhdistys lähetti 29.4.2019 Espoon kau-
pungin virkamiehille esityksen Laaksolahden kirjaston pal-
velujen säilyttämisestä.
Jupperin Omakotiyhdistys antoi 13.9.2019 yhdessä kuuden 
muun yhdistyksen kanssa kannanoton Espoon valtuuston 
neuvottelukunnan jäsenille Jupperin koulun, päiväkodin ja 
kirjaston muodostaman uudisrakennuksen säilymisestä ai-
kaisemmin hyväksytyssä investointiohjelmassa.
9.10.2019 tehtiin HSL:lle esitys linja-autopysäkin rakenta-
misesta Laaksolahdenaukiolle linjalle 214.
Juha-Pekka Ripatti osallistui Jupperin koulun tilojen suun-
nittelua koskevaan keskustelutilaisuuteen 26.3., siirtokel-
poisen koulurakennuksen sijoittamista koskevaan tilai-
suuteen 9.4. ja keskustelutilaisuuteen koulun ja kirjaston 
sisällyttämisestä kaupungin investointiohjelmassa 11.10. 
Espoon kaupungin asukasyhdistyksille järjestämiin tapaa-
misiin 9.4., 9.5. ja 22.5. osallistui Juha-Pekka Ripatti. 
Laaksolahden urheilupuiston kehittämistä koskeviin tilai-
suuksiin 13. ja 15.5. osallistuivat Juha-Pekka Ripatti ja Pek-
ka Perttula.  
EKYL:n kutsumaan Katse Horisonttiin –näyttelyn avajai-
siin 13.2. osallistui Urpo Kotipalo ja  EKYL:n jäsenyhdistys-
ten puheenjohtajien kesäretkelle 6.6. Pentalaan osallistui-
vat Ripatti ja Kotipalo. 
Suomen Kotiseutuliiton vuosikokouksessa 9.8. Tuusulassa 
yhdistystä edusti Kai Haapamäki. 
Laaksolahtitalon yhteisöiltaan 28.2. osallistuivat Juha-Pek-
ka Ripatti ja Klaus Hamström.
Pekka Perttula osallistui kansanedustaja Mia Laihon alueen 
asukasyhdistyksille järjestämään eduskuntavierailuun . Ai-
heena oli Pitkäjärven tila. 

TALOUS 

Yhdistyksen varsinaisen toiminnan kulujäämä oli 29.162,06 
euroa (36.425,67). Varsinaisen toiminnan tuotot 2.813,65 
euroa (2.597,00) muodostuvat yhdistyksen jäsenille järjes-
tettyjen asukastapahtumien yhteydessä perityistä osallis-
tumismaksuista. Tuottojen pieni lisäys edellisvuodesta joh-

tuu lähinnä aikuisjumpan vähäisestä hinnan korotuksesta..
Rakentamattomasta kiinteistöstä maksettu korotettu kiin-
teistövero oli 9.473,07 euroa (9.473,07). Espoon kaupunki 
perii yhdistykseltä korotettua kiinteistöveroa tontista, jolla 
on vahvistettu asemakaava ja joka on rakentamaton. 
Yhdistys rahoittaa toimintansa sijoitustoiminnan tuotoilla. 
Sijoitustoiminnan varat muodostuvat Jupperissa olevas-
ta rakentamattomasta kiinteistöstä, pörssiosakkeista sekä 
rahastosijoituksista. Saadut osinko- ja muut tuotot olivat 
vuonna 2019 yhteensä 38.636,24 euroa (24.887,70). Sijoi-
tustoiminnan tuottojen kasvu edellisvuodesta johtuu siitä, 

että yhdistys lunasti yhden rahastosijoituksen toiminnan 
rahoittamista varten. Yhdistys ei harjoita aktiivista arvopa-
perikauppaa. Tilinpäätöksessä on selostettu arvopaperei-
den käyvän arvon ja taseeseen merkityn hankintamenon 
ero tilinpäätöspäivänä.
  Uusien jäsenten liittymismaksutuotot olivat 1.030,00 eu-
roa (420,00). Yhdistys ei toistaiseksi ole perinyt vuotuista 
jäsenmaksua eikä yhdistys saa toimintaansa varten avus-
tuksia. Tilikauden tulos osoittaa ylijäämää 9.264,18 euroa 
(alijäämä 12.357,97).

HSL:n hallitus päätti parin vuoden päästä voimaan tu-
levasta Vihdintietä ja Hämeenlinnanväylää koskevasta 

linjastosuunnitelmasta.  Runkolinjasuunnitelman mukaan 
useimmat suorat linjat Espoosta Helsinkiin lakkaavat ja yh-
teydet muuttuvat vaihdollisiksi. Linjan 321 varrella suoran 
linjan lakkauttamista vastustettiin äänekkäästi ja palaut-
teen antaminen kannatti, sillä linja saa jatkaa arkiliiken-
teessä ja harvennetulla vuorovälillä! Hallitus äänesti esityk-
sestäni, että myös lauantaivuorot olisivat saaneet jatkaa, 
mutta esitys hävisi äänin 7-7.

Neljä uutta runkolinjaa korvaavat suurimman osan 
nykyisistä suorista yhteyksistä Helsinkiin. Vihdintietä tulee 
liikennöimään runkolinja 300, johon vaihdetaan Pähkinä-
rinteen kohdalla Hämevaarassa Rajatorpantiellä. Liityntälii-

kenne tapahtuu nykyistä 565 linjaa korvaavalla linjalla 530 
Matinkylä – Espoon keskus – Jorvi – Myyrmäki, joka sekin 
tulee liikennöimään 10 minuutin välein. Tiheämpi vuorovä-
li parantaa yhteyttä mm. Espoon keskukseen ja Myyrmäen 
kautta mm. lentokentälle.

Leppävaaran suuntaan pääsee jatkossakin busseilla 
215 ja 214, tosin 214 alettua kiertämään Karakallion kaut-
ta on matka-aika pidentynyt. Linja 548 jatkaa nykyisellä rei-
tillä Jupperi-Viherlaakso- Kauniainen- Mankkaa- Tapiola.   
Jupperista on siis jatkossakin hyvät joukkoliikenneyhtey-
det  Vihdintien varrelle, Leppävaaraan, Tapiolaan, Espoon 
keskustaan ja Helsinkiin.

TEKSTI: SIRPA HERTELL
KUVA: PEKKA PUOMIO

HSL:n hallitus päätti säilyttää 
linjan 321 arkivuorot
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KATUSUUNNITELMALUONNOKSEN ESITTELYTILAISUUS PERUTTU 
 
Yleisötilaisuus on peruttu koronaepidemian varotoimena. Suunnitelma on nähtävänä 
netissä www.espoo.f/katusuunnitelmat > Yhteistuvantie. Suunnitelmaa voi kommentoida 
Vesa Raimesalolle 15.4.2020 asti. 
 
Asemakaava / kadun nimi     Suunn. nro 
Laaksolahti - Jupperi muutos asuntojen 
lukumäärän rajoitus, 60. kaupunginosa 
Yhteistuvantie, kevyen liikenteen raitti Ylänkötielle   7511/001 
 
Raitti mahdollistaa kevyen liikenteen kulkemista suoraan Yhteistuvantieltä Ylänkötielle. 
 
Lisätietoja suunnitelmasta antaa: Vesa Raimesalo 
   puh.046 877 3578 
   vesa.raimesalo@espoo.fi  
 
Luonnosvaiheen jälkeen viimeisteltävä katusuunnitelmaehdotus asetetaan nähtäville vuoden 2020 
aikana. Nähtävillä olosta ilmoitetaan erikseen asianosaisille kirjeitse. 
 

 

Espoon kaupungin kaupunkitekniikan keskus on laatinut 
luonnoksen kevyen liikenteen raitista, joka  mahdollis-

taisi kevyen liikenteen yhteyden suoraan Yhteistuvantieltä 
Ylänkötielle. Asukkaat ovat voineet tutustua suunnitelma-
luonnokseen ja keskustella yksityiskohdista suunnittelijan 
kanssa. Esittelytilaisuutta ei voitu järjestää, mutta palau-
tetta on voinut antaa ottamalla yhteyttä suunnittelija Vesa 
Raimesaloon.  Luonnosvaiheen jälkeen viimeisteltävä ka-
tusuunnitelmaehdotus asetetaan nähtäville vuoden 2020 
aikana. Nähtävillä olosta ilmoitetaan erikseen asianosaisil-
le kirjeitse. 

Uutta kevyenliikenteen yhteyttä perustellaan hiukan 
lyhentyvällä koulumatkalla ja rakentamisen yhteydessä to-
teutettavalla tehokkaammalla hulevesien johtamisella. Yh-
teistuvantien kokonaiskunnostaminen on ollut asukkaiden 
toiveena pitkään, sillä kapea ja huonokuntoinen hiekkatie 
on erityisesti jalankulkijoille vaarallinen. Yhteistuvantien 
peruskorjaaminen on hyväksytyssä ohjelmassa ajoitettu 
kuitenkin vasta vuosille 2028-30, mikäli määrärahat pysy-
vät nykyisellä tasolla.

TEKSTI: SIRPA HERTELL

Katusuunnitelmaluonnos raitista Yhteistuvan-
tieltä Ylänkötielle

1. Kokouksen avaaminen
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjan tarkastajaa sekä muut mahdolliset kokouksen toi-
mihenkilöt
3. todetaan kokouksen osanottajat ja heidän äänivaltaisuutensa
4. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
5. esitetään hyväksyttäväksi johtokunnan laatima edellisen toimivuoden toimintakertomus
6. esitetään edellisen toimivuoden tilikertomus ja tilintarkastajain lausunto
7. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä
8. Sääntöjen 5. pykälän mukaisesti päätetään johtokunnan esityksestä Palomäellä sijaitsevan AO-kiinteistön myynnin 
järjestämisestä ja aikataulusta. Yhdistyksen syyskokouksessa myyntiä kannatettiin yksimielisesti ja kokous valtuutti 
johtokunnan valmistelemaan AO-kiinteistön myyntiä ja tuomaan asian jäsenkokouksen käsittelyyn vuonna 2020.Ko-
kouksen kanta oli, että VL- tontti halutaan säilyttää yhdistyksen omistuksessa noudattaen yhdistyksen toiminta-aja-
tusta: alueen viihtyisyyden edistämistä asukkaiden etuja silmälläpitäen.
9. Kokouksen päättäminen

Ennen kokouksen avaamista kuullaan rehtori Jouni Holopaisen katsaus Jupperin koulun toiminnasta väliaikaisissa 
koulutiloissa ja uuden koulurakennuksen valmistumisaikataulusta.

Jupperin Omakotiyhdistys ry:n sääntömääräisen 
kevätkokouksen 4.6.2020 esityslista

Jupperin Omakotiyhdistyksen säännöt mahdollistavat jä-
seneksi liittymiselle neljä eri kategoriaa. Äänioikeus yh-

distyksen kokouksissa on vain varsinaisilla jäsenillä ja per-
hejäsenen antamalla valtakirjalla.  Varsinaisen jäsenen, 
joka haluaa äänestää valtakirjalla, pitää saada valtakirja sa-
massa taloudessa asuvalta täysi-ikäiseltä perheenjäsenel-
tä, joka on maksanut yhdistyksen perhejäsen kategorian 
mukaisen jäsenmaksun. Tämä tarkoittaa, että samassa per-
heessä asuva varsinainen jäsen, esimerkiksi puoliso, ei voi 
valtakirjalla äänestää toisen puolisonsa puolesta, ellei val-
takirjan antaja ole maksanut perhejäsenen jäsenmaksua. 

Sääntöjen mukaan kullakin varsinaisella jäsenellä on 
yhdistyksen kokouksessa yksi (1) ääni, kuitenkin siten, että 
yhtä kiinteistöä kohti voi äänestää yhdessä kokouksessa 
korkeintaan kolmella äänellä. Varsinaisen jäsenen antamal-
la valtakirjalla voi äänestää vain hänen perheeseensä kuu-
luva vähintään 18-vuotias perhejäsen.

Jäsenet
A) VARSINAISET JÄSENET 
Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväk-

syä sääntöjen 2 pykälän a) kohdassa mainittu kiinteistön 
tai asuinhuoneiston osakkeitten omistaja. Yhtä kiinteistöä 
kohti voi samanaikaisesti käyttää äänioikeuttaan korkein-
taan kolme varsinaista jäsentä. äänten jakautumisesta on 
tällöin sovittava varsinaisina jäseninä olevien kiinteistön-
omistajien kesken.

B) PERHEJÄSENET
Varsinaisen jäsenen samassa taloudessa asuva per-

heenjäsen voidaan hyväksyä yhdistyksen perhejäseneksi.

C) HENKILÖJÄSENET
Yhdistyksen henkilöjäseneksi voidaan hyväksyä jo-

kainen Jupperin alueella asuva henkilö.

D)  KANNATTAVAT JÄSENET
Yhdistyksen kannattavaksi jäseneksi voidaan hyväk-

syä luonnollinen tai juridinen henkilö.

Perhe- henkilö- ja kannattavilla jäsenillä ei ole äänioi-
keutta yhdistyksen kokouksissa.

Äänioikeus Jupperin Omakotiyhdistyksen kokouksissa

KTP-alueiden (kaavoitetut, tiivistyvät pientaloalueet) 
katurakentamisen velvoitetta oli vuonna 2018 jäljel-

lä Espoossa noin 85 km, jonka hankeosatasoinen kustan-
nusarvio oli yhteensä 71 miljoonaa euroa. Laaksolahden 
osuus tästä oli noin 15 km ja kustannusarvio n. 12,8 mil-
joonaa euroa.

Pientaloalueiden kotikadut kuntoon -hankkeen ra-
kentamisohjelma viivästyy valitettavasti Espoossa vuosi 
vuodelta lisää.  Hankkeen rahoitusta supistettiin tältä ja 
seuraavalta vuodelta yhteensä miljoona euroa, joten kun-
nostamistyöt viivästyvät taas parilla vuodella.

Jupperissa Peltotie/Rantatie ovat ohjelmassa 2029-
2031 ja Pitkäjärven rannassa Lehtitiellä ja Järvikujilla par-

haillaan käynnissä olevan rakentamisen pitäisi valmistua 
vuoteen 2021 mennessä. Esimerkiksi Palomäen alueen 
katujen kunnostaminen ajoittuisi vasta vuosille 2026-
2028, joten kauan saadaan odottaa kaikkien kotikatujem-
me kunnostamista.

Alla linkki karttaohjelmaan, josta näkee, miten oh-
jelmaa pyritään toteuttamaan Espoossa 2018-2042. 
Valitse ”kadut ja puistot” ja ”kotikadut kuntoon” niin näet 
tilanteen koko Espoon osalta Espoon karttapalvelusta: 
kartat.espoo.fi

TEKSTI: SIRPA HERTELL

Kevätkokouksen päivämäärä vahvistuu koronaepidemian aiheuttamien kokoontumisrajoi-
tusten määräysten mukaan. Tarkista kokouspäivämäärä ennen kokousta JOY:n ilmoitustau-
luilta, www.jupperi.fi sivulta ja Facebookista Jupperin Omakotiyhdistys r.y. - sivulta.

Jupperin kotikadut kuntoon
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AJANKOHTAISTA

JUPPERIN OMAKOTIYHDIST YKSEN KERHOT TAMMENTERHOLLA

Seniorikerho

Seniorikerho kokoontuu 
Tammenterholla  (Tammipääntie 33)
joka kuun kolmas torstai.
Tervetuloa kahvittelemaan 
ja rupattelemaan 
paikallisista asioista!
Tiedustelut Anja Tarvas, 
050 5641173, 
anja.tarvas@saunalahti.fi

Sukututkimuskerho 

Sukututkimuskerho  kokoontuu 
Tammenterholla (Tammipääntie 33)
joka toinen keskiviikko.
Tervetuloa!
Tiedustelut Anja Tarvas, 
050 5641173, 
anja.tarvas@saunalahti.fi

KOTIKYLÄSSÄMME TAPAHTUU

LIIKUNTAA LÄHDERANNAN KOULULLA

Pilates 

Torstaisin klo 20:30-21:30 
Lähderannan koulun liikuntasalissa
Tiedustelut: Teija Kuusijärvi, teija.kuusi-
järvi@gmail.com, 040 7735880.
Kevätkaudelta maksu on 40€ Jupperin 
Omakotiyhdistyksen jäseniltä ja 60€ 
muilta henkilöiltä.

Lentopalloa 
Tiistaisin klo 19:30-21 
Lähderannan koululla Laaksolah-
den huvilayhdistyksen kanssa.
Tiedustelut: Esko Uotila, 
euotila@gmail.com, 050 5587861.

Liikunnat myös tauolla, kunnes koronatilanne rauhoittuu!

Kerhot koronan takia nyt tauolla! Kyselkää jatkumisesta vetäjältä virustilanteen 
rauhoituttua.

Korona
Kaikille Espoolaisille tuli puhelimeen tekstiviesti, mutta tässä vielä uusiksi, jos meni ohi:

Hyvä espoolainen, muutos terveysasemilla: Varaa aina aika ennen kuin tulet p. 09 8163 4500. 
Hoidamme kaikki hengitystieinfektiot Samarian terveysasemalla Espoon keskuksessa.

Tietoa koronasta: www.espoo.fi/koronavirus
koronaneuvonta 09 8163 4600
huolipuhelin 09 8163 1300
Kiitos yhteistyöstä! Espoon kaupunki

Sirpa Hertell
puheenjohtaja 
050-566 6818
sirpa.hertell(at)vihreat.fi

Pekka Perttula
Varapuheenjohtaja
0400 507 433
pekkapert (at) gmail.com

Puomio Eeva-Riitta
sihteeri
050 531 9219
eeva-riitta.puomio (at) sci.fi

Haapamäki Kai
kiinteistövastaava
0440 290 024
kai.haapamaki (at) saunalahti.fi

Jukka Koskimäki
0400 413 887
jukkap.koskimaki (at) gmail.com

Topi Rantalainen
040 525 7525
topi.rantalainen (at) gmail.com

Johtokunnan jäsenet
Anu Savola
040 689 8262
savola.anu (at) gmail.com

Reino Tammela
0400 413 333
reino.tammela (at) gmail.com

Risto T. Tiilikainen
040 544 7890
risto.tiilikainen (at) gmail.com

johtokunnan valitsema 
taloudenhoitaja
Vuopala Tapani
taloudenhoitaja
040 532 2114
tapani.vuopala (at) crowehorwath.fi
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Jupperin Omakotiyhdistys ry

Tapahtumia

Facebook: Jupperin Omakotiyhdistys ry.

OSALLISTU TAPAHTUMIIN 2020
ke 6.5. Kevättalkoot alkaen klo 17.00
 Kokoontuminen ja tehtävien jako Tammenterhon pihalla (Tammipääntie 33),
 mistä saa myös jätesäkkejä kerättäville roskille.
 Ottakaa omat työhanskat ja mahd. harava ja kottikärryt mukaan.
 Tarkoitus on siivota Tammenterho piha-alueineen, uimaranta ja puistoalueet.
 Toivottavaa on, että kaikki jupperilaiset mahdollisuuksiensa mukaan     
 siivoaisivat myös oman tontin ja tien väliset pientareet.
 Talkoissa kerätyt roskat voi tuoda Tammenterhon pihaan. HUOM! Jätelava ei ole paikalla. 

 Talkoiden jälkeen n. klo 19 alk. grillimakkaraa, limua ym. osallistujille Tammenterholla.

pe 21.8.- Kesäretki Viron Viljandiin
su 23.8. Loistava tilaisuus tutustua mm. Olustveren kartanoon ja Arvo Pärt-keskukseen.
 Lisätietoja toisaalla tässä lehdessä.

la 26.9. RÖMPPÄJÄISET Hämeenkylän Bygårdissa
 Hyvää ruokaa, hauskoja kilpailuja ja vauhdikasta tanssimusiikkia livenä.
 Lisätietoja juhlasta löytyy seuraavan JOY-lehden 3/20 sivuilta.
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KUTSU JUPPERIN OMAKOTIYHDISTYS RY:N KEVÄTKOKOUKSEEN

Jupperin Omakotiyhdistys ry:n sääntömääräinen kevätkokous pidetään torstaina 4.6.2020  kello 
19.00 Laaksolahtitalossa, Ylänkötie 16.
Klo 18.30 alkaa kevätkokoukseen osallistujien ilmoittautuminen ja kahvitarjoilu. 
Kokouksen aluksi rehtori Jouni Holopainen kertoo Jupperin uuden koulurakennuksen suunnittelus-
ta ja toteuttamisaikataulusta.
Esityslista on tämän lehden sivulla 20.
Kokoukseen ilmoittautumisen yhteydessä päivitämme kokoukseen osallistujien tietoja yhdistyksen 
jäsenrekisterissä.

Tervetuloa kevätkokoukseen !
Jupperin Omakotiyhdistys ry:n johtokunta

Huom!
Kevätkokouksen päivämäärä voi muuttua myöhemmäksi koronaepidemiasta johtuvien, kokoontu-
mista rajoittavien määräysten mukaan. Tarkista kokouspäivämäärä ennen kokousta JOY:n ilmoitus-
tauluilta, www.jupperi.fi sivulta ja Facebookista Jupperin Omakotiyhdistys r.y. - sivulta.


