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Liity jäseneksi omakotiyhdistykseen
Jupperin Omakotiyhdistyksellä on neljä erilaista jäsenyysvaihtoehtoa; 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 yhdistyksen 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. Yksityishenkilön kannatusjäsenmaksu on 80 euroa vuodelta ja yhteisön 200
euroa vuodelta.
Tilillepanomaksun tiedotuskohtaan on merkittävä selvästi, mitä jäsenyyttä hakee, nimi, osoite, tontin numero ja mielellään myös puhelinnumero ja sähköpostiosoite. Johtokunta käsittelee jäsenhakemuksen
seuraavassa kokouksessaan. Vuosittaista jäsenmaksua ei tänä vuonna ole.

Seuraava lehti 4/2020
ilmestyy 8.11.2020,
aineistot 11.10. mennessä
toimitus@jupperi.fi

vireä ja aktiivinen omakotiyhdistyksemme on saavuttanut
65 vuoden iän. Yhdistys perustettiin 11.9.1955 Pitkäjärven
VPK:n huoneistossa, tiehoitokunnan aloitteesta tarkoituksenaan ajaa alueen yhteistä etua. Yhdistyksen ensimmäisiä tehtäviä oli saada rekisteröityä alueella olevat yhteiset
tontit yhdistyksen nimiin ja aloittaa laiturien ja uimakoppien rakentaminen uimarantaan. Jupperin historiasta kertovassa ”Furiiritilasta pientaloalueeksi” -kirjassa (1995), muistellaan värikkäästi elämää yhdistyksen alkuvuosina. Monet
silloin esitetyt toiveet ja tavoitteet ovat pysyneet hämmästyttävän samoina, kuten postinkannon epäsäännöllisyyden poistaminen, urheilukentän rakentaminen ja muutokset linja-autovuoroihin. Kirjasta löytyy myös tieto, että
jupperilaiset eivät halunneet kaatopaikkaa Kaipion maille
ja Palomäen kalliolle pystytetyn mustalaisleirin ”asumistavat jo suuresti häiritsevät Jupperin alueen asukkaita”.
Tässä lehdessä kerrotaan Kaipion metsästä luontopolkuineen, jossa voi kokea rauhoittavan ”aarnimetsän atmosfäärin”. Pienikin iltalenkki Kaipion metsän halki kohti
Pitkäjärven rantaa rauhoittaa ihmeellisesti – ja mitkä näkymät yli Pitkäjärven ! Pitkäjärven kunnostamisella on kiire,
mutta valitettavasti Espoon toimenpiteet lupaavat korkeintaan ensiapua. Jupperilaiset eivät ole kuitenkaan luovuttaneet tavoitetta saada parannettua kotijärvensä kuntoa.
Tänä kesänä leväkukintoja oli onneksi vähän ja uimarit saivat nauttia kesästä omakotiyhdistyksen uimarannalla. Pitkäjärven uimarannan ylläpitoon ja laiturin kunnostamiseen käyttää moni yhdistyksen jäsen kymmeniä tunteja
joka vuosi. Ilman vapaaehtoisten ahkerointia ei ranta olisi nykyisessä kunnossa ja laituri tukevasti paikallaan. Haluamme tietysti pitää hyvää huolta Pitkäjärvestä ja omasta
uimarannastamme, ihan samoin kuin 65 vuotta sitten.

Jupperi on asuinalueena lapsiperheiden suosiossa
ja leikkipaikkoja tarvitaan. Leikkipuistojen suurkuluttajat
antoivat vihjeitä innostavista leikkipuistoista ja siitä, missä aika on pysähtynyt ja uusia leikkivälineitä kaivattaisiin.
Parivuotiaan isoäitinä olen omakohtaisestikin huomannut,
että alueemme leikkipuistot kaipaavat kunnostamista.
Jupperin Omakotiyhdistyksen 65- vuotissyntymäpäivää vietetään koronan merkeissä. Oli todella harmillista, että emme päässeet odotetulle Viron matkalle eikä syksyisiä römppäjäisiä voida juhlan merkeissä viettää. Odotan
innolla, että koronasta huolimatta pääsemme taas pilatestunnille Lähderannan koululle ja lentopallokin voi jatkua
entiseen tapaan. Omakotiyhdistyksen kerhot kokoontuvat
”Tammenterhossa” yhdistyksen vaatimattomassa kokoustilassa Tammipääntiellä. Johtokunta kokoontuu kerran
kuukaudessa ja aloittaa syksyn aikana yhdistyksen strategian valmistelun, josta varmasti kuulette lisää. Omakotiyhdistyksen kevätkokous pidetään, koronan takia, vasta nyt
syyskuussa 21.9. Laaksolahtitalolla. Kokoukseen voi osallistua myös etänä, osallistumisohjeet ja esityslista löytyvät takakannesta.
Onnittelen lämpimästi Jupperin omakotiyhdistystä
ja kiitän jokaista sen jäsentä. Työ jupperilaisten hyväksi 65
vuoden ajan on ollut korvaamattoman arvokasta. Jupperissa on hyvä asua ja elää!
SIRPA HERTELL

Kannen kuva: ”Kuvia Jupperin
historiasta”
Omakotiyhdistyksen arkisto

Jupperin Omakotiyhdistyksen jäsenlehti
JOY ilmestyy neljä kertaa vuodessa ja jaetaan Espoon Jupperin omakotialueelle. Lehteä julkaistaan myös yhdistyksen
kotisivuilla: www.jupperi.fi. Painos 1000 kpl. Julkaisija Jupperin Omakotiyhdistys ry. Painopaikka Forssa Print Oy.
43. vuosikerta. ISSN 1238-3198
Toimitus: Päätoimittaja Sirpa Hertell, sirpa.hertell@vihreat.fi, 050 566 6818 Toimitussihteeri Jasmine Westerlund
Taitto Seija Kotipalo, seija@kotipalo.fi, 040 504 5934
Muu toimitus: Lea Ala-Peijari, Kai Haapamäki, Anneli Liimatainen, Eeva-Riitta Puomio, Pekka Puomio, Matti Riitoja ja Silve Sahlan.
Toimituksen sähköposti: toimitus@jupperi.fi

SIRPA HERTELL
puheenjohtaja
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JOHTOKUNTA

AJANKOHTAISTA

Johtokunnan kuulumisia
K

Korona-tilanteen takia uimarannalle ei tänä vuonna
tilattu kesäkäymälää, koska sen hygieniaa ei pystytty takaamaan.
Kotisivujen uudistus ja jäsenrekisterin tarkistaminen
ovat olleet myös työn alla johtokunnassa.
Yhdistys jakoi aiempien vuosien tapaan stipendit
matematiikassa ja luonnontieteissä menestyneille Jupperin koulun 6. luokkalaisille. Stipendin saivat Mikael Suni,
Salla Suni ja Daniel Kristiansson. Onnittelut palkituille!

oronapandemia ja siitä johtuvat kokoontumisrajoitukset ja –suositukset ovat vaikuttaneet myös johtokunnan kokoontumisiin. Huhtikuun kokous jätettiin väliin ja
toukokuussa ja elokuussa pidettiin kokous Tammenterhon
pihassa turvavälit säilyttäen. Kesäkuussa kokoonnuttiin
Laaksolahtitalon tilavassa salissa. Kevätkaudelle suunniteltu johtokunnan ja toimikuntien yhteinen strategiapäivä
jouduttiin myös siirtämään. Se pyritään järjestämään lokamarraskuussa.
Koronarajoitukset vaikeuttivat yhdistysten sääntömääräisten kevätkokousten pitämistä. Väliaikainen laki jatkoi kokousten pitämisaikaa 30.9. asti ja toi muitakin helpotuksia kokouksille, mm. etäyhteyksien ja asiamiehen
käytön vaikka niitä ei yhdistysten säännöissä olisikaan sallittu. Johtokunta päätti siirtää kevätkokouksen syyskuulle.
Kokoukseen voi osallistua joko paikan päällä tai etäyhteyksin. Äänestäminen hoidetaan kokouspaikalla. Asiamiehen
käyttö on mahdollista. Näin voidaan mahdollistaa riskiryhmien osallistuminen tässä poikkeustilanteessa.
Keskeisin kevään ja loppukesän kokousasia on ollut Palomäen kiinteistön myynti. Yhdistyksen syyskokouksen myöntämin valtuuksin johtokunta valtuutti Palomäkitoimikunnan aloittamaan myynnin. Toimeksiantosopimus
tehtiin Huoneistokeskuksen kanssa. Myynti on käynnissä ja sitä jatketaan syyskuussa päättyvän sopimuskauden
loppuun, minkä jälkeen päätetään jatkotoimista. Asia tulee
marraskuussa pidettävän yhdistyksen syyskokouksen asialistalle.

TEKSTI: EEVA-RIITTA PUOMIO
KUVA: KAI HAAPAMÄKI

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

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

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

Jukka Koskimäki
0400 413 887
jukkap.koskimaki (at) gmail.com
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upperin Omakotiyhdistyksen omistaman Palomäen
kiinteistön verotus on viime vuosina voimakkaasti kohonnut, olemme lehdessämme ilmaisseet tämän useasti
kiinteistöverotaakkana. Vahvistetun asemakaavan mukaan
yhdistys omistaa AO- ja VL-kiinteistöt. AO-kiinteistön pinta-ala on 3392 m2 ja verotusarvo noin 9178 €/a. Vastaavasti VL-kiinteistön pinta-ala on 5585 m2 ja verotusarvo noin
400 €/a. Kiinteistöverotaakka kohdistuu pääosin (noin 96
%) AO-kiinteistöön.
Yhdistyksen syyskokouksessa 21.11.2019 johtokunta toi esitykset AO- ja VL-myynnistä. Kokouksen osanotto oli poikkeuksellisen hyvä, läsnä 71 henkeä. Asia koettiin
tärkeäksi ja meitä asukkaita koskevaksi. Suuntaa antavassa äänestyksessä AO-kiinteistön myyntiä kannatettiin yksimielisesti, VL-kiinteistön myyntiä vastusti noin 90 % osallistujista. Totesin ilokseni, että me jupperilaiset edelleen
arvostavat alueemme vihreyttä ja viihtyisyyttä. Näistä lähtökohdista vuoden 2020 johtokunta päätti käynnistää AOkiinteistön myynnin siten, että johtokunnalla on valmis
esitys yhdistyskokoukselle. Myyntipäätökseen tarvitaan
sääntöjemme mukaan ¾-osan enemmistö. VL-kiinteistön
johtokunta päätti säilyttää yhdistyksen omistuksessa.
Johtokunta tammikuun 2020 kokouksessaan perusti
toimikunnan valmistelemaan syyskokouksessa tehtyä päätöstä AO- kiinteistön myymiseksi. Palomäki-toimikunnan
kokoonkutsujaksi valittiin Pekka Perttula, jäseniksi Anu Savola, Jukka Koskimäki ja Reino Tammela.
AO-kiinteistön myynnistä pyydettiin tarjoukset kolmelta tunnetulta kiinteistöalan yritykseltä. Saimme kaikilta hyvän tarjouksen Johtokunta valitsi tehtävään Huoneistokeskuksen.

Teimme Huoneistokeskuksen kanssa sopimuksen
17.6.2020 Tarjouskauppa periaatteella. Lähtöhintapyynnöksi määrittelimme 820 000 €.
Koska kaupan tekoon tarvitaan johtokunnan ja yhdistyskokouksen päätökset sekä kolmen kuukauden moiteajan käsittely, pidimme tärkeänä täsmentää toimeksiantosopimusta seuraavasti:
Yhdistys voi laillisesti myydä kiinteistön vasta moiteajan käsittelyn jälkeen. Kun kauppa on vahvistettu ja maksettu, maksetaan välityspalkkio.
Tällä hetkellä Palomäen AO-kiinteistön myynti-ilmoitus on meidän kaikkien luettavissa osoitteessa:
huoneistokeskus.fi/kohde/20127626
Myynti-ilmoituksen kuvista voimme nähdä, että kiinteistö sijaitsee luonnonläheisen, kauniin kallioisen harjukumpareen laella. Kiinteistön kolme sivua rajoittuvat lähivirkistysalueeseen.
Kelvollisia tarjouksia emme ole vielä saaneet. Lieneekö Koronavirus ja taloudelliset riskitekijät vähentäneet ostokiinnostusta. Myyntisopimuksemme päättyy 17.10.2020.
Jo nyt näyttää lähes varmalta, että kauppaa emme saa lainvoimaiseksi vuoden 2020 aikana johtuen 3 kuukauden
moiteajasta. Maksamme vuoden 2020 kiinteistöveron. Jos
myynti ei toteudu tänä vuonna, jatkamme myyntiä ensi
vuonna. Johtokunnan tavoite on saada hienolle kiinteistöllemme sen arvon mukainen myyntihinta ja ostaja, jota esitämme yhdistyskokoukselle.
PEKKA PERTTULA

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

Johtokunnan jäsenet

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

Palomäen AO-kiinteistömme on myynnissä

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

Asunnonvaihto
mielessä?
Kiitos asiakkaillemme luottamuksesta.
Kauppa on käynyt kesän aikana erittäin
hyvin. Kutsu meidät Kotikäynnille!
Kiinteistömaailma Espoo Laaksolahti | Pecasa Oy LKV
010 235 2210, laaksolahti@kiinteistomaailma.fi
Kauppakeskus Lähdekeskus
Lähderannantie 22, 02720 Espoo
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PALVELUT JUPPERISSA

Leikkipuistounelmia
L

eikkipuistot ovat jotain, mikä katoaa maisemasta silloin, kun perheessä ei ole pieniä lapsia. Sitten, kun puistoikäisiä perheessä on, puistot oppii hetkessä luotaamaan
esiin kartalta ja paikallistamaan maastosta. Nopea silmäys kertoo, löytyykö kaikki tarpeellinen: onko vauvoille sopiva keinu, onko hiekkalaatikko, onko oikean kokoinen liukumäki?
Suomessa leikkipuistot yleensä rakentuvat liukumäen, keinun ja hiekkalaatikon ympärille, mutta maailmalla on toisin: Amerikassa – tai ainakin Bostonin seudulla –
leikkipuisto on yleensä päällystetty tartan-pinnoitteella ja
pääosassa on suuri kiipeilyteline. Saksassa taas mukaillaan
maastonmuotoja, ja puistoista löytyy usein köysiratoja ja
vesielementtejä. Tällaisia puistoja testasimme taaperon
kanssa, kun asuimme Bostonissa viime syksynä ja Stuttgartissa viime talvena.
Viettäessäni taaperon kanssa kesäpäiviä Jupperissa
tulin kiertäneeksi lapsuudesta tuttuja leikkipuistoja pitkästä aikaa. Taaperon touhuja vahtiessa ehti hyvin myös tarkastelemaan puistojen kuntoa: onko jääty 80-luvulle vai
ollaanko ajassa kiinni? Jupperissa on paljon lapsiperheitä,
joten en varmasti ole ainoa, joka näitä on pohtinut.
Jupperin rantapuiston leikkipaikka on hyvässä kunnossa ja maalikin vielä kiiltää. Pienemmille puistoilijoille ei
ole kovin paljon puuhaa, mutta tilaa leikkimiseen toki riittää. Kaikki perusasiat löytyvät, mutta erityisiä houkuttumia
ei ole.
Laaksolahden kappelin pihassa ei ikävä kyllä ole
taaperokokoiselle mitään tekemistä, ja kesäkuumalla aurinko porottaa armottomasti varjopaikkojen puuttuessa.
Jatkamme siis Jupperin koulun viereiseen kuusien kansoittamaan puistoon – monikohan mahtaa tietää, että puiston virallinen nimi on Nurmikuukusen leikkipaikka? Ainakin puisto on nimensä mukaisesti piilossa. Tässä puistossa
on kiehtovan hämyisä tunnelma, mutta leikkivälineistä uusimmatkin ovat jo parhaat päivänsä nähneet, ja roskista
päätellen paikalla viihtyvät nykyään paremmin teinit kuin

Lehtitien leikkipuisto
Veinin leikkipuisto eli Nurmikuukusen leikkipaikka kaipaa uudistusta
taaperot. Lelulaatikko hiekkaämpäreineen ja autoineen on
sinänsä iloinen lisä, mutta ikävä kyllä suurin osa leluista on
kurjassa kunnossa.
Jatkamme kierrostamme Laaksolahden suuntaan.
Kuttulammen leikkipaikan sijainti on sekin mitä mukavin
aivan rehevän puiston tuntumassa, ja pitkä liukumäki toimii yhä – olen melko varma, että sitä ei ole vaihdettu minun Jupperissa vietetyn lapsuuteni jälkeen. Kulumaa löytyy muualtakin puistosta, vaikka sinänsä kaikki toimii.
Testaamme myös puiston Pitkäjärven läheisyydessä,
Nummitien varrella. Tämäkin puisto on klassikkoaineista,
sillä isäni Rainer muistaa sen omasta lapsuudestaan. Puiston leikkivälineitä on jonkin verran päivitetty, ja tilaa juosta
ja pelata on mukavasti. Ikävä kyllä tämänkin puiston hiekkalelut on unohdettu laatikkoon kauan sitten, ja hiekkaleikkiin on tarjolla lähinnä pyöräpuolia autoja.
Lievän pettymyksen jälkeen matkamme vie siis naapurikunnan puolelle, Linnaisten upouuteen leikkipuistoon.
Tämä rauhallisella paikalla sijaitseva puisto herättää kateuden ja ihastuksen huokauksia: puistosta löytyy hiekkalaatikon ja keinujen lisäksi värikäs, upouusi kiipeilyteline, karuselli ja isommille lapsille erikseen omat kiipeilytelineet ja
trampoliinit. Puisto on amerikkalaiseen tapaan pinnoitet-

tu – hieman tylsää ja kliinistä, mutta toisaalta siistiä ja tyylikästä. Ympäröivä luonto suurine puineen on onneksi lähellä.
Meillä on kokeilematta Karakallion uuden päiväkodin piha, Laaksolahden uusi puisto ja Marketanpuisto, joltain varmasti löytyy kokemuksia niistäkin? Mainioita leikkipuistoja löytyy toki muualtakin Suomesta: Turun Kupittaan
Seikkailupuistossa on kaikille kaikkea – vesielementtejä,
valtavia kiipeilytelineitä, sisätiloja kerhotoiminnalle, keinuja kaiken ikäisille, köysirata…
Helteisinä kesäkuun päivinä aloin unelmoida puistosta, jossa yhdistyisivät amerikkalaisten, suomalaisten ja
saksalaisten leikkipuistojen parhaat puolet. Olisi selkeä,
huoliteltu alue, josta löytyisi leikkivälineitä monen ikäisille lapsille, ja tietenkin kuumia päiviä varten suihkulähteitä, vesipumppu ja pieni puro, kuten Saksan vesileikkipuistoissa. Suojana auringolta olisi suuria puita, joiden varjossa
voisi vaikka nauttia eväitä, ja voisihan puiston reunamilla
kasvaa marjapensaitakin. Olisikohan Jupperissa tilaa tällaiselle puistolle?

Jupperin oma rantapuisto
Bostonin lastenmuseon leikkipuistosta löytyy laiva merineen

JASMINE WESTERLUND

Linnaisten leikkipuisto

JOY 3 / 2020
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LÄHILUONTO JUPPERISSA

Viihdy Louhikossa ja Kaipionmetsässä!
V

alitettavasti emme voi nauttia Jupperin Kaipionmetsässä emmekä Louhikon alueella iltanuotion ääreen leiriytymisestä emmekä savun hiljaisesta leijumisesta illan tummetessa. Sen sijaan astuessamme sisälle tuohon piilossa
olevaan metsäiseen Jupperin henkireikään, aistimme sadun ja taikahetken. Välittömästi sen jälkeen, kun olemme
astuneet ”pääsyportista” sinne, kohtaamme aisteillamme
eräänlaisen aarnimetsän atmosfäärin, jonne ei ajotien autojen rengas- eikä moottorimelu puuston takia tunkeudu.
Molemmilla sivuilla näemme kauniisti sammaloituneet muhkeat kivet, joiden väleihin ja alle muodostuneisiin onkaloihin voimme sielumme silmillä asuttaa Kaipionmetsän maahisia ja menninkäisiä.
Mikäli menninkäisiä ei juuri nyt näy, niin ainakin maakoloissa pesivät pikkulinnut pyrähtelevät näkyviin maahisten koloista. Luonnonvoimien ja iän kaatamien sammaloi-
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tuneiden ja lahoavien puunrunkojen päällä aivan selvästi
(oletettavasti) keijut tanssivat. Kävelyreitin viereisen puromaisen vesiuoman nostattama usva pehmentää unenomaisesti ääriviivoja, kun päivä kääntyy hämärtyvään ja
viilenevään iltaan.
Happi on hajuton kaasu, mutta Kaipionmetsässä
happipitoisen ilman tuntee keuhkoissaan raikkaampana
kuin kivierämaan paksun pakokaasuisen ilman. 2020 keväällä suojaisilla metsärinteillä oli puhjennut sinivuokkojen runsas kukkaloisto. Olisikohan lumeton talvi ja alueen
kalkkipitoisuus edesauttaneet sinivuokkosaarekkeiden kukoistukseen? Itse olen ihaillut reitin varrella olevaa valtavaa
vanhaa tammea, jonka valokuvasin sekä lehdettömänä,
että myöhemmin samoilta askelmerkeiltä lehtien puhkeamisen jälkeen.
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Alkukevät Kevät Kesä

terhokin sijaitsee.
Koulun tarvetta ei ainakaan tällä hetkellä ole näköpiirissä, joten metsä ja Tammenterho tulevat siltä kohdalla
säilymään virkistyskäytössä pitkään.
Niitä vaikeahkosti sattumalta löytyviä kävelyreitille
johtavia pääsyportteja on seuraavasti:
-Louhostieltä alkaa kyseinen kävelyreitti vastapäivään kierrettäessä
- Pitkäjärvenrannan ja Nummitien jyrkän alamäen risteys kohdassa on kävelyreitin toinen pää
- Kaivosmiehentien päästä alkaa rinteessä oleva lyhyehkö
polku suoraan kävelyreitille
- Tammenterhon pihamaan kautta pääsee Tammenterhon
vieritse polkua pitkin (matkapuhelintukiaseman luo)
- Nummitieltä pääsee kiemurtelevaa vaikeakulkuista polkua (ollut joskus luontopolku ?) pitkin isolle tammelle

Jo vuonna 1976 – yli 44 vuotta sitten, Jupperin kaavan ollessa vasta suunnitteluvaiheessa – JUPPERIN PIENTALOALUEEN MAISEMASUUNNITELMA -nimisessä pro gradu työssä mainittiin sivulla 5 Jupperin omakotiyhdistyksen
Kaipion ympäristönsuojelullinen tavoite.
Metsään on alueen omistanut Kaipio joskus raivannut lapiolla, rautakangella ja Poju-hevonen apunaan kulkureitin, joka nykyisin kivituhkapintaisena on helppokulkuinen. Polkuja risteilee alueella eri suuntiin.
JOY on joskus perustanut luontopolunkin näille polkureiteille. Koiraihmisille ja heidän koirilleen metsä tarjoaa rauhallisen ulkoilutusreitin. Jätöskorit ovat ulkoilureitin
molemmissa päätepisteissä. Koiraihmiset tietysti tuntevat
käytännön ja myös talutushihnan tarpeen.
Espoon kaupungille on yhdistys muulloinkin viestittänyt Kaipion merkittävyyttä virkistyskäyttöä ajatellen.
Metsän reuna-alueiden järjestelmällistä kaavoittamista
tonttimaaksi ei alettu toteuttaa.
Jupperin omakotiyhdistyksen kustantamista julkaisuista löytyy Kalkkilouhoksen ja siihen olennaisesti liittyvien Louhikon ja Kaipionmetsän historioista detaljeja.
Alueelle Espoo kaavoitti koulutontin, jolla Tammen-

Happihypyillä metsässä patikoineet vapaaehtoisessa
koronakaranteenissa olleet Risto ja Ritva Tiilikainen.
TEKSTI JA KUVAT: RISTO TIILIKAINEN
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Lypsytaitoisia tyttöjä ja vappukulkueita –
Jupperi lehdissä 65 vuotta sitten
K

un Jupperin omakotiyhdistys juhlii 65-vuotista taivaltaan, on sopiva hetki tehdä katsaus yhdistyksen syntyvuoden tapahtumiin Jupperissa. Haku Digitaalisesta sanomalehtiarkistosta (digi.kansalliskirjasto.fi) kertoo hauskoja
sattumuksia ja antaa kiinnostavia näkymiä menneeseen.
Haku kokonaisuutena ei ole kaikkien käytössä, mutta vanhempia sanomalehtiaineistoja pääsee kuka tahansa netissä lukemaan. Haku ei myöskään ole täysin kattava, vaan
riippuvainen siitä, mitä lehtiä on digitoitu palveluun – esimerkiksi Helsingin Sanomilla on oma arkistonsa, eivätkä
lehden numerot siksi nouse esiin tässä haussa.
Muutamat haun tulokset kertovat, että Jupperi oli
varsin maaseutumainen paikka vielä 65 vuotta sitten. Maaseudun tulevaisuus -lehti 20.1.1955 ilmoittaa, että Jupperissa, Tammipääntie 2:ssa saa ”kunnollinen 16–19 v. maalaispoika” puutarhapaikan. Työntekijälle luvataan oma huone
ja täysylöspito puutarhuri Sulo Tuomisen luona. Mahtoiko
Sulo löytää työntekijän, ja muistaako joku puutarhassa asioineensa? Kesällä, 9.7. 1955 samainen lehti kuuluttaa kahta
lypsytaitoista tyttöä töihin Tuomisen kauppapuutarhaan.
Vilkas työllistäjä, siis!

lidemokraatti kuin Uusi Suomikin. Samainen seurakunta
järjesti myös rantajuhlan lapsille. Muistaakohan joku vielä
tällaisessa juhlassa olleensa?
On toki tarjolla muutakin kuin uskonnollista toimintaa. Vapaa Sana kirjoittaa 7.3., että Demarinuorten Kisällitytöt harjoittelevat klo 19.30 Winqwistillä. Vapun alla, 28.4.,
Työkansan Sanomat muistuttaa vappukulkueista: Jupperin kulkue lähtee Kansantalolta klo 19.30. Mikä mahtaa olla
tämä Kansantalo?
Jupperilaiset olivat myös aktiivisia vaikuttajia jo 65
vuotta sitten. 29.4. Vapaassa Sanassa listataan Nuoriso vapaaksi veloista -adressin allekirjoittajia –Jupperista löytyy
useita perheitä, jotka ovat tämän hankkeen takana. Samana päivänä Työkansan Sanomissa useampikin jupperilainen vaatii palkallista synnytyslomaa äideille – vaatimus oli
paikallaan, mutta vasta vuonna 1964 saatiin äideille yhdeksän viikon mittainen äitiysrahakausi.
Vakavaakin asiaa oli: tuberkuloosi oli Suomessa kuolinsyytilastojen kärjessä vielä 1950-luvulla, ja keuhkojen

röntgen-kuvaan velvoitettiin mm. kaikki jupperilaiset – lähin kuvauspaikka oli Viherlaakson kansakoulu. Tästä ilmoitti Uusi Suomi 5.9.1955. Pois ei ollut jäämistä, tai ryhdyttiin
”asian vaatimiin toimenpiteisiin.”
Todettakoon vielä lopuksi, että halukkaat saattoivat
– rahavarojen riittäessä – ostaa tontin Linnaisten kartanon
mailta, n. 17 kilometrin päästä Helsingin keskustasta. Tiet
olivat valmiina ja urheilukentällekin löytyi varaus, joten luvassa oli ”elintilaa ja viihtyisyyttä”. Ja perille pääsi tietenkin ”Jupper linja-autolla N:o 34” vähintään kerran tunnissa.
Bussiyhteydetkin siis toimivat!
JASMINE WESTERLUND
LEHTILEIKKEET:
PUUTARHAJUTTU: MAASEUDUN TULEVAISUUS 20.1.1955
KISÄLLITYTÖT: VAPAA SANA 7.3.1955
SEURAT: SOSIAALIDEMOKRAATTI 22.1.1955
LYPSYKUVA: JOY ARKISTOSTA

Jupperissa oli monenlaisia tapahtumia jo tuolloin,
vaikka Römppäjäisiä ja Talvitapahtumaa saatiin vielä odottaa: 22.1.1955 Sosiaalidemokraatissa mainostetaan seuroja maisteri Kilpeläisen luona Rantatiellä. Suomen-perheen
luona Palokunnantiellä pitää Espoon suomalainen seurakunta useasti seuroja, tästä kertovat niin Suomen Sosiaa-
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ESPOOLAISTEN TOIVEET

PITKÄJÄRVI

Jupperi 10 vuoden kuluttua?
M

un Espoo -kyselyssä kartoitetaan espoolaisten toiveita, tarpeita; suuntia, joihin Espoon toivottaisiin kehittyvän juuri nyt. Kyselyyn vastaaminen kannattaa, sillä nyt
meillä jupperilaisilla on tilaisuus kertoa, mitä omaan ”kyläämme” toivomme, mikä vaatii kehittämistä, mitä puuttuu? Tarvitaanko jonnekin kylätalo, päiväkoti, bussipysäkki
tai leikkipuisto? Onko juuri Sinulle tärkeää kirjaston säilyminen, lähimetsän viihtyisyys tai Pitkäjärven kunnostus?
Miltä Sinun Jupperisi näyttää vuoden – tai kymmen vuoden – kuluttua?

Vastaa Mun tulevaisuuden Espoo -kyselyyn
kat

Mun Espoo – anna äänesi kuulua!

Mitä sinulle tulee mieleen Espoosta? Mitkä asiat ovat
hyvin? Mihin kaupungin tulisi panostaa? Vastaa kyselyihin,
joilla kartoitetaan asukkaiden toiveita tulevaisuuden Espoosta. Vastauksia hyödynnetään kaupungin strategian,
Espoo-tarinan, päivityksessä ja kaupunkiympäristömme
kehittämisessä. Kyselyt ovat avoinna lokakuun loppuun
saakka.

Espoo-tarina on yhteinen asiamme

”Espoo-tarina on ollut yhteinen suunnannäyttäjä Espoon kehittämisessä jo kahden valtuustokauden ajan. Tarinamuotoista strategiaa on ollut helppo viestiä ja sen toteuttamiseen on sitouduttu hyvin”, Valve sanoo.
Nyt on oikea aika miettiä, millainen sinun tulevaisuuden Espoosi on ja tulla mukaan vaikuttamaan. Vastaaminen kestää noin 5 minuuttia.

Espoo-tarinan valmistelu tulevalle valtuustokaudelle 2021-2025 on käynnistynyt. Nyt keräämme kuntalaisten
näkemyksiä ja toiveita Espoon tulevaisuudesta luottamuselinten käsittelyn pohjaksi. ”Meille on tärkeää, että Espootarinassa kuuluu espoolaisten ääni, joten kutsumme kaikki
mukaan osallistumaan”, sanoo kaupungin strategiajohtaja
Jorma Valve.

Merkitse kartalle tärkeät ja kehittämistä vaativat pai-

Samaan aikaan Espoon tulevaisuuden näkymiä ja
asukkaiden toiveita kartoittavan kyselyn kanssa on käynnissä toinen, karttapohjainen kysely, joka keskittyy erityisesti espoolaisen kaupunkiympäristön kehittämiseen.
Karttakyselyssä pääset merkitsemään kartalle, miltä sinun Espoosi näyttää ja tuntuu: Miten arkesi sujuu kotikaupungissasi – kodin, työpaikan tai opiskelupaikan lähiympäristössä? Miten liikut eri paikkoihin? Mitkä ovat
sinulle tärkeitä tai rakkaita paikkoja? Mitä paikkoja Espoossa tulisi kehittää – ja miten?
Tietoa hyödynnetään Espoo-tarinan valmistelussa,
Espoon kaupunkisuunnittelussa sekä Aalto-yliopiston urbaania elinympäristöä ja sen terveyttä edistäviä vaikutuksia koskevassa tutkimuksessa.
Karttakyselyyn vastaaminen kestää noin 20-30 minuuttia.
Vastaa Mun Espoo kartalla -kyselyyn
HTTPS://WWW.ESPOO.FI/FI-FI/ESPOON_KAUPUNKI/
MUN_ESPOO__ANNA_AANESI_KUULUA(186138)

Valtuustokysymys Pitkäjärven ja Lippajärven
kunnostustoimenpiteistä ja niiden toteuttamisesta
E

spoon kaupunginvaltuuston kokouksessa 14.9.2020
vastataan valtuutettujen jättämään valtuustoaloitteeseen, jossa kysytään ” Millä aikataululla kaupunki aikoo
ryhtyä riittäviin, ympäristökeskuksen teettämässä hajakuormitusselvityksessä ja kunnostussuunnitelmassa esille nostettuihin toimenpiteisiin Pitkäjärven ja Lippajärven pelastamiseksi.”
Pitkäjärven hajakuormitusselvityksessä esitetyn VEMALA-kuormitusmallinnuksen mukaan merkittävimmät
ravinnekuormittajat ovat Pitkäjärven alueella peltoviljely
(n. 27 %) sekä viemäriverkostoon liittymättömien kiinteistöjen jätevedet (n. 55 %). Merkittävin ravinnekuorma valuu Pitkäjärveen Hämeenkylänpuron ja Vanhakartanonpuron kautta, joilla on järveen laskevista puroista suurimmat
valuma-alueet. Jätevesiverkon rakentaminen kuuluu kaupungin tehtäviin, mutta ns. hulevesien valumista puroihin
ja järviin omalta kiinteistöltä voi jokainen itse ehkäistä.
Mitä ne hulevedet sitten ovat ja miten niiden valumista järviin voisi ehkäistä? Hulevesi on yksinkertaisesti
sade- ja sulamisvettä, joka valuu pois maan pinnalta ja rakennusten katoilta. Ilmastonmuutos lisää rankkasateita ja
leutoja talvia, joten tulvivaa vettä kertyy pihoille ja ojiin ja
valuu sieltä järviin. Hulevesiä hallitaan esimerkiksi viivyttämällä sadevettä viherkatossa, imeyttämällä maahan tai
johtamalla hulevesi hallitusti HSY:n hulevesiviemäriin. Hulevesien hallinta ja käsittely syntypaikalla on tärkein yksittäinen hulevesien puhtauteen ja laatuun vaikuttava toimenpide.
Espoon ympäristökeskuksen limnologi Saara Olsen kertoi, mikä on hulevesien merkitys Pitkäjärven ve-

denlaatuun. Hulevesien mukana järveen kulkeutuu etenkin fosforia ja typpeä, jotka kiihdyttävät rehevöitymistä.
Ravinteiden lisäksi hulevedet voivat sisältää bakteereita,
raskasmetalleja ja PAH-yhdisteitä. Suoraan Pitkäjärveen
purkautuu hulevesiä kolmesta eri purkuputkesta, jotka sijaitsevat Järvenperässä, Lähderannassa ja Jupperissa. Lisäksi hulevesiä purkaantuu järveen myös Pitkäjärveen
laskevien ojien kautta sekä rantatonteilta. Pitkäjärven ongelma on näiden valumavesien lisäksi järven pohjassa oleva käytöstä poistettu viemäriputki. Kaasuuntunut jätevesi
nostaa putken ajoittain järven pohjasta pintaan – ja haju
on sen mukainen.
Ympäristökeskus ehdottaa, että vapaa-ajan kalastajat voisivat kalastaessaan Pitkäjärvellä suosia särkikalojen
pyyntiä petokalojen sijasta. Pitkäjärven osakaskunta voisi
nostaa kuhan alamitaksi 45 cm ja ohjeistaa verkkokalastuksen solmukoon nostamista vähintään 55 mm:n sekä rauhoittaa kalastuksen petokalojen kutuajaksi kutualueilla.
Haja-asutuksen aiheuttama kuormitus tulee vähenemään, kun Vanhakartanon alue Pitkäjärven pohjoispuolella
tullaan viemäröimään. Sen rakentamisen aloitusaikataulu
on uusimmassa Espoon vesihuollon kehittämissuunnitelmassa suunniteltu vuodelle 2026. Vastauksessa todetaan,
että vuonna 2020 toteutetaan kaupungin toimesta ainoastaan talviaikainen ilmastus/hapetus sekä hoitokalastusta
ja vedenlaadun seurantaa. Pidetään yhdessä Pitkäjärvestä
huolta, jokainen mahdollisuuksiemme mukaan!

Pitkäjärven rannassa esiintyy myrkkykeison kasvustoa useassa paikassa. Kasvusto pitäisi poistaa
ainakin niistä paikoista, joissa käydään uimassa.
Espoon Ympäristökeskus ohjeistaa, että myrkkykeison koko kasvusto on poistettava mahdollisimman tarkasti, eli kaikki juurenkappaleet pitää
tarkasti saada mukaan, muuten syntyy uutta
kasvustoa. Poistettu kasvi juurineen voidaan laittaa muovisäkkiin ja hävittää sekajätteen mukana.
Myrkkykeisoa poistettaessa on käytettävä kumihansikkaita ja kumisaappaita.

Kerro meille toiveesi
tulevaisuuden Espoosta!
Anna äänesi kuulua:
Espoo.fi!
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SIRPA HERTELL
(LÄHDE: ESPOON YMPÄRISTÖKESKUS,
LIMNOLOGI SAARA OLSEN)

KUVA: ELINA AIRAKSINEN
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Jupperin Omakotiyhdistys ry:n
toimintakertomus vuodelta 2019
YLEISTÄ

TOIMIKUNNAT JA KERHOT

Vuosi 2019 oli yhdistyksen 64. toimintavuosi. Yhdistys toimii poliittisesti sitoutumattomana Jupperin alueen kiinteistöjen ja asuinhuoneistojen osakkeiden omistajien yhteistoimintajärjestönä edistäen Jupperin aluesuunnittelua,
valvoen asukkaiden yleisiä etuja, edistäen alueen viihtyisyyttä sekä keräten ja tallentaen aineistoa alueen historiasta.

Johtokunta asetti sääntöjen mukaisesti vuoden 2018 viimeisessä kokouksessaan taloustoimikunnan vuodelle
2019. Johtokunta asetti vuoden 2019 alussa muut toimikunnat, kerhot ja niiden koollekutsujat.
Taloustoimikunta 2019: koollekutsuja Juha-Pekka Ripatti
(2019 – 2020), Urpo Kotipalo (2019 – 2020), Kai Haapamäki (2018 – 2019), Klaus Hamström (2019 – 2020), Juha Vepsäläinen (2018 – 2019) ja taloudenhoitaja Tapani Vuopala.
Tapahtumatoimikunta 2019: koollekutsujaa ei nimetty, Lea
Ala-Peijari, Asko Forsberg, Kiira Forsberg, Juha Kallanranta,
Ritva Kallanranta, Pirjo Kolari, Siru Kotipalo, Tapani Mäkelä,
Tuula Mäkelä, Hannu Salonen, Saila Salonen, Carolina Sierimo, Kimmo Sierimo, Sirkka-Liisa Sierimo, Kikka Silfverberg,
Juha Vepsäläinen, Anni Vesala, Erkki Vesala, Leena Virtanen
ja Martti Virtanen.
Tiedotus- ja perinnetoimikunta 2019: Juha-Pekka Ripatti
(koollekutsuja), Lea Ala-Peijari, Kai Haapamäki, Seija Kotipalo, Siru Kotipalo, Urpo Kotipalo, Anneli Liimatainen, Eeva-Riitta Puomio, Pekka Puomio, Matti Riitoja ja Silve Sahlan.
Rantatoimikunta 2019: Juha-Pekka Ripatti (koollekutsuja),
Kai Haapamäki, Urpo Kotipalo, Pekka Puomio, Markku Rantalainen ja Juha Vepsäläinen.
Kaava- ja ympäristötoimikunta 2019: Pekka Perttula (koollekutsuja), Klaus Hamström, Sirpa Hertell, Jukka Koskimäki
ja Eeva-Riitta Puomio.
Jumppa yhteyshenkilö Teija Kuusijärvi
Seniorikerho yhteyshenkilö Anja Tarvas
Sukututkimuskerho yhteyshenkilö Anja Tarvas
Toimikunnat ja kerhot ovat kokoontuneet tarpeen mukaan.

JÄSENET
Vuoden 2019 aikana yhdistyksen varsinaisiksi jäseniksi hyväksyttiin 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, varapuheenjohtaja Urpo Kotipalo (2017 – 2019), sihteeri Eeva-Riitta
Puomio (2017 – 2019), Lasse Gustafsson (2017 – 2019), Kai
Haapamäki (2018 – 2020), Klaus Hamström (2018 – 2020), Pekka Perttula (2019-2021), Carolina
Sierimo (2019 – 2021), Kimmo Sierimo (2018 – 2020) ja Reino Tammela (2019-2021).
Yhdistyksen taloudenhoitajana toimi Tapani Vuopala, toiminnantarkastajana Timo Kallioniemi ja varatoiminnantarkastajana Anja Tarvas. Yhdistyksen lehden päätoimittaja
oli Juha-Pekka Ripatti, kotisivujen päätoimittaja Urpo Kotipalo ja kiinteistövastaava Kai Haapamäki. JOY–lehden toimitussihteeri oli Siru Kotipalo ja taittaja Seija Kotipalo. Yhdistyksen facebook-sivun ylläpitäjät olivat Saila Salonen ja
Urpo Kotipalo.
Johtokunta kokoontui vuoden aikana 11 kertaa ja johtokunnan 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.
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TOIMITILA
Yhdistyksen toimitila, Tammenterho, sijaitsee osoitteessa Tammipääntie 33. Se on vuokrattu Espoon kaupungilta.
Rakennuksessa on kokoushuone, toimistohuone, keittiö ja
kellarissa wc-tilat sekä varastotilaa. Rakennus oli koko vuoden omassa kokouskäytössä.
Oman käytön lisäksi Tammenterhon tiloja on pyydettäessä annettu muiden paikallisten yhteisöjen sekä yhdistyksien kokoustiloiksi.
YHDISTYKSEN KOKOUKSET
Sääntömääräinen kevätkokous pidettiin torstaina
25.4.2019 Laaksolahtitalossa. Kokoukseen osallistui 26 äänivaltaista jäsentä. Kokouksen puheenjohtajana toimi Sir-
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pa Hertell ja sihteerinä Eeva-Riitta Puomio. Kokouksessa
hyväksyttiin vuoden 2018 toimintakertomus ja tilinpäätös sekä myönnettiin tili- ja vastuuvapaus johtokunnan jäsenille. Kokouksen pöytäkirja on julkaistu JOY –lehdessä
1/2020.
Sääntömääräinen syyskokous pidettiin 21.11.2019 Laaksolahtitalossa. Syyskokouksen puheenjohtajana toimi Pekka 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 toimitussihteerille ja lehden taittajalle sekä tilintarkastajille.
Johtokunta toi kokoukseen esitykset AO- ja VL-kiinteistöjen myynnistä.
Esitys1, AO-kiinteistön myynti. Kokouksessa näkemyksen
mukaan johtokunta oli valmistellut esityksen riittämättömästi eikä valmistelun perustella voitu päättää myynnistä. Pidettiin suuntaa-antava äänestys jäsenistön näkemysten selvittämiseksi. Myyntiä kannatettiin yksimielisesti ja
kokous valtuutti johtokunnan valmistelemaan AO-kiinteistön myyntiä ja tuomaan asian jäsenkokouksen käsittelyyn
vuonna 2020.
Esitys 2, VL-kiinteistön myynti: Myöskin tämän esityksen
osalta todettiin esitys puutteellisesti valmistelluksi. Jäsenistön 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 toiminta-ajatusta: alueen viihtyisyyden edistämistä asukkaiden
etuja silmälläpitäen.
Yhdistyksen puheenjohtajaksi vuodelle 2020 valittiin ilman äänestystä Sirpa Hertell. Juha-Pekka Ripatti ei asettunut ehdolle. Johtokunnan jäsenistä Lasse Gustafsson, Urpo
Kotipalo ja Eeva-Riitta Puomio olivat erovuoroisia. Carolina
Sierimo ja Klaus Hamströn ilmoittivat eroavansa johtokunnan jäsenyydestä. Uusiksi johtokunnan jäseniksi vuosille
2020 – 2022 valittiin Jukka Koskimäki, Eeva-Riitta Puomio
ja Risto Tapani Tiilikainen. Carolina Sierimon tilalle vuosiksi 2020-2021 valittiin Topi Rantalainen ja Klaus Hamströmin tilalle vuodeksi 2020 Anu Savola. Valinnoista ei äänestetty. Syyskokouksen pöytäkirja on julkaistu JOY-lehdessä
1/2020.
Kimmo Sierimon ilmoitettua eroavansa johtokunnan jäsenyydestä johtokunnan kokouksessa 11/2019 Jupperin
Omakotiyhdistyksen johtokunta vuodelle 2020 on seuraava:
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 valittiin EKYL:in hallituksen varsinaiseksi jäseneksi (Jupperin
Omakotiyhdistys ry.) kaudelle 2018 – 2019.
Laaksolahden kirjaston ystävät ry.
Jupperin Omakotiyhdistys on Laaksolahden kirjaston ystävät ry:n kannatusjäsen.
Suomen Kotiseutuliitto ry.
Jupperin Omakotiyhdistys ry. on Suomen Kotiseutuliitto
ry:n jäsenyhdistys.
Suomen Sukututkimusseura
Jupperin Omakotiyhdistys ry. on Suomen Sukututkimusseuran jäsen.
ASUKASTAPAHTUMAT
Yhdistys järjesti tai oli mukana järjestämässä yhteensä kahdeksaa tapahtumaa vuonna 2019. Tapahtumia on esitelty
kuvien kera JOY-lehdissä.
Talvitapahtuma Jupperin rantakentällä 3.3.2019
Kaunis talvisää houkutteli talvitapahtumaan runsaasi väkeä. 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 käytiin katsomassa musikaaliesitys My Fair Lady. Matkalla poikettiin tutustumassa Moision kartanoon, Hasun perheen
taidekokoelmiin ja syötiin lounas.
Tammenterhon ja Jupperinrannan kevättalkoot 8.5.2019
Kevättalkoissa siivottiin Tammenterhon piha-alue ja Jupperin ranta. Rantatoimikunta uusi uimarannan laiturin pintalaudoituksen. Tapahtumatoimikunta järjesti tarjoilua talkoolaisille.
Kesäretki Tarttoon 23.-25.8.2019
Yhdistyksen kesäretken kohteena oli Tartto. Matkalaiset
pääsivät tutustumaan vanhan yliopistokaupungin lisäksi
Viron kansallismuseoon. Yksi matkan kohokohdista oli kaupunkikierros 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
teemalla viininkorjuujuhla. Vieraat olivat sonnustautuneet
hattuihin, joista äänestettiin paras hattu. Ohjelmaan kuului ruokailu, tanssia Nokiset-yhtyeen säestyksellä ja mukavaa yhdessäoloa.
Jupperin jouluvalot sytytettiin 1.12.2018
Jupperin jouluvalot sytytettiin kuudennen kerran Tammenterhon pihakuuseen. Tapahtumatoimikunta oli järjestänyt jouluisen glögitarjoilun ja joulupukki kävi tervehtimässä jupperilaisia.
15.11.2019 trio Filian joulukonsertti
Osallistuttiin Laaksolahtitalolla pidettyyn joulukonserttiin
järjestämällä väliajalla glögitarjoilu. Konsertin tuotto meni
WWF:n ilmastotyöhön.
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HARRASTUS- JA KERHOTOIMINTA
Jumppa
Jumpparyhmä kokoontui keväällä Jupperin koululla torstaisin kello 19.00 - 20.00. Jumpan ohjaajina toimivat FysioSporttis Oy:n fysioterapeutit. Jupperin koulun iltakäytön
päätyttyä syksyllä 2019, jumppa siirtyi Lähderannan koululle. Katri Suhonen ohjasi pilatesta torstaisin klo 20.30 –
21.30.
Lentopallo
Lentopalloa pelattiin keväällä Jupperin koulun voimistelusalissa tiistaisin klo 19.00 - 20.30 ja syksyllä Lähderannan
koululla tiistaisin klo 19.30 - 21 yhdessä Laaksolahden Huvilayhdistyksen kanssa.
Seniorikerho
Seniorikerho kokoontui Tammenterhossa Anja Tarvaksen
johdolla kuukauden kolmantena torstaina kello 13.00 –
15.00.
Sukututkimuskerho
Sukututkimuskerho kokoontui Tammenterhossa Anja Tarvaksen 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 neljä kertaa. Se jaettiin peittojakeluna koko Jupperin alueelle
ja postitettiin yhteistyökumppaneille. Lehden painoi Forssa Print Oy ja painosmäärä oli 1000 kappaletta. Lehti julkaistiin myös yhdistyksen kotisivuilla. Lehden kokoamisesta 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 niistä tavoitti keskimäärin 300 henkilöä.
Ilmoitustaulut
Yhdistyksellä on käytössään viisi ilmoitustaulua, jotka sijaitsevat Tammenterhon pihassa (Tammipääntie 33), Rantaniityllä, Jupperinmetsän ja Riihiniityntien risteyksessä,
Riihiniityntien ja Palomäenportin risteyksessä ja Laaksolahtitalon vieressä.
ALUEIDEN HOITO
Alueiden hoito on keskittynyt lähinnä Tammenterhon ympäristön ja Jupperinrannan siisteyden ylläpitämiseen. Rantatoimikunta uusi uimalaiturin kannen toukokuussa ja
huolehti laiturin asentamisesta kesäkäyttöön keväällä ja
laskemisesta talviasentoon syksyllä. Uimarantaan vuokrattiin kesäkuukausiksi Bajama-WC Pasi Kuikka Oy:ltä.
KANNANOTOT JA YHTEYDET
Jupperin Omakotiyhdistys lähetti 29.4.2019 Espoon kaupungin virkamiehille esityksen Laaksolahden kirjaston palvelujen säilyttämisestä.
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Jupperin Omakotiyhdistys antoi 13.9.2019 yhdessä kuuden
muun yhdistyksen kanssa kannanoton Espoon valtuuston
neuvottelukunnan jäsenille Jupperin koulun, päiväkodin ja
kirjaston muodostaman uudisrakennuksen säilymisestä aikaisemmin hyväksytyssä investointiohjelmassa.
9.10.2019 tehtiin HSL:lle esitys linja-autopysäkin rakentamisesta Laaksolahdenaukiolle linjalle 214.
Juha-Pekka Ripatti osallistui Jupperin koulun tilojen suunnittelua koskevaan keskustelutilaisuuteen 26.3., siirtokelpoisen koulurakennuksen sijoittamista koskevaan tilaisuuteen 9.4. ja keskustelutilaisuuteen koulun ja kirjaston
sisällyttämisestä kaupungin investointiohjelmassa 11.10.
Espoon kaupungin asukasyhdistyksille järjestämiin tapaamisiin 9.4., 9.5. ja 22.5. osallistui Juha-Pekka Ripatti.
Laaksolahden urheilupuiston kehittämistä koskeviin tilaisuuksiin 13. ja 15.5. osallistuivat Juha-Pekka Ripatti ja Pekka Perttula.
EKYL:n kutsumaan Katse Horisonttiin –näyttelyn avajaisiin 13.2. osallistui Urpo Kotipalo ja EKYL:n jäsenyhdistysten puheenjohtajien kesäretkelle 6.6. Pentalaan osallistuivat Ripatti ja Kotipalo.
Suomen Kotiseutuliiton vuosikokouksessa 9.8. Tuusulassa
yhdistystä edusti Kai Haapamäki.
Laaksolahtitalon yhteisöiltaan 28.2. osallistuivat Juha-Pekka Ripatti ja Klaus Hamström.
Pekka Perttula osallistui kansanedustaja Mia Laihon alueen
asukasyhdistyksille järjestämään eduskuntavierailuun . Aiheena 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 järjestettyjen asukastapahtumien yhteydessä perityistä osallistumismaksuista. Tuottojen pieni lisäys edellisvuodesta johtuu lähinnä aikuisjumpan vähäisestä hinnan korotuksesta.
Rakentamattomasta kiinteistöstä maksettu korotettu kiinteistövero 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 olevasta rakentamattomasta kiinteistöstä, pörssiosakkeista sekä
rahastosijoituksista. Saadut osinko- ja muut tuotot olivat
vuonna 2019 yhteensä 38.636,24 euroa (24.887,70). Sijoitustoiminnan tuottojen kasvu edellisvuodesta johtuu siitä,
että yhdistys lunasti yhden rahastosijoituksen toiminnan
rahoittamista varten. Yhdistys ei harjoita aktiivista arvopaperikauppaa. Tilinpäätöksessä on selostettu arvopapereiden käyvän arvon ja taseeseen merkityn hankintamenon
ero tilinpäätöspäivänä.
Uusien jäsenten liittymismaksutuotot olivat 1.030,00 euroa
(420,00). Yhdistys ei toistaiseksi ole perinyt vuotuista jäsenmaksua eikä yhdistys saa toimintaansa varten avustuksia.
Tilikauden tulos osoittaa ylijäämää 9.264,18 euroa (alijäämä 12.357,97).
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JOHTOKUNTA

Tilinpäätös

Jupperin Omakotiyhdistys ry
Tuloslaskelma

Varsinainen toiminta
Tuotot
Osallistumismaksut
Kulut
Henkilöstökulut
Poistot
Asukastoiminta
Tammenterho ja ympäristö
Kulut yhteensä
Kulujäämä
Varainhankinta
Jäsenmaksutuotot
Kiinteistö- ja sijoitustoiminta
Tuotot
Kiinteistövero
Muut kulut
Tuottojäämä
Tulos
Tase
Vastaavaa
Pysyvät vastaavat
Aineelliset hyödykkeet
Sijoitukset
Muut osakkeet ja osuudet

2019

2018

2 813,65

2 597,00

5 000,00

3 679,99
123,19
14 646,27
3 413,19
21 862,64
-19 048,99

3 150,00
164,25
16 419,07
2 876,94
22 610,26
-20 013,26

3 500,00
200,00
22 800,00
7 700,00
34 200,00
-29 200,00

1 030,00

420,00

200,00

38 636,24
9 473,07
1 880,00
27 283,17
9 264,18

24 887,70
9 473,07
8 179,04
7 235,59
-12 357,67

63 000,00
10 000,00
24 000,00
29 000,00
0,00

31.12.2019

31.12.2018

1 304,56

1 427,75

163 863,07

178 026,69

Vaihtuvat vastaavat
Rahat ja pankkisaamiset
Vastaavaa

19 220,15
184 387,78

358,01
179 812,45

Vastattavaa
Oma pääoma

178 777,79

169 513,61

Vieras pääoma
Lyhytaikainen
Vastattavaa

5 609,99
184 387,78

10 298,84
179 812,45

Asukastoiminta

2019

Asukastoiminta ja juhlat
Lehti ja tiedottaminen
Kotiseutupäivät
Jäsenmaksut
Muut toimintakulut
Asukastoiminnan kulut

Tammenterho ja ympäristö
Vuokrat
Tammenterhon kulut ja ympäristö
Vakuutukset
Tammenterho ja ympäristö

Talousarvio
2019

8 955,95
4 983,57
186,10
164,00
356,65
14 646,27
2019
309,00
2 739,45
364,74
173 413,19

2018
10 187,78
5 667,48
0,00
244,00
319,81
16 419,07
2018
304,10
2 220,21
352,63
2 876,94

Talousarvio
2019
12 700,00
9 300,00
500,00
300,00
0,00
22 800,00
Talousarvio
2019
350,00
6 700,00
650,00
7 700,00
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AJANKOHTAISTA

KOTIKYLÄSSÄMME TAPAHTUU

JUPPERIN OMAKOTIYHDISTYKSEN KERHOT TAMMENTERHOLLA
Seniorikerho

Sukututkimuskerho

Seniorikerho kokoontuu
Tammenterholla (Tammipääntie 33)
joka kuun kolmas torstai.

Sukututkimuskerho kokoontuu
Tammenterholla (Tammipääntie 33)
joka toinen keskiviikko.

to 24.09.
to 22.10.

ke 16.09.
ke 30.09.
ke 14.10.
ke 28.10.
ke 11.11.

klo 13:00
klo 13:00

Tervetuloa kahvittelemaan
ja rupattelemaan
paikallisista asioista!
Tiedustelut Anja Tarvas,
050 5641173,
anja.tarvas@saunalahti.fi

klo 18:00
klo 18:00
klo 18:00
klo 18:00
klo 18:00

Tervetuloa!
Tiedustelut Anja Tarvas,
050 5641173,
anja.tarvas@saunalahti.fi

Kesän kukkasia. Kuvat: Elina Airaksinen, Minna Kähtävä

Syyskausi 2020

Laaksolahden kirjastossa
Tapahtumat
•

•

Lukupiiri kokoontuu

ke 16.9.2020 klo 18.00

Kirjailijavieraana Joonas Konstig
ke 7.10.2020 klo 18.00

Edunvalvonta, testamentti ja perintö
varatuomari Tuomas Rönkkö

•

ma 19.10.2020 klo 18.00

Esko Uotila: Maatilojen Espoo -kirja

•

ke 18.11.2020 klo 18.00

•

ma 30.11.2020 klo 18.00

Urpo Kotipalo: Tietoturvailta
Ritva Laineen runoilta – Kohtaamisia

• to 1.10.2020 klo 18.00
Leo Tolstoi: Anna Karenina
• to 5.11.2020 klo 18.00
John Williams: Stoner
• to 3.12.2020 klo 18.00
Maiju Lassila: Kuolleista herännyt

Kirjasto järjestää neljä Novellikoukku-iltaa,
joissa voi kuunnella novelleja ja tehdä käsitöitä.
• ma 7.9.2020 klo 18.00
• ma 5.10.2020 klo 18.00
• ma 2.11.2020 klo 18.00
• ma 7.12.2020 klo 18.00

Koronatilanteen vuoksi tapahtumissa on rajoitettu määrä istumapaikkoja ja tilaisuudet voidaan perua
lyhyelläkin varoitusajalla. Istumapaikan voi varata ennakkoon ilmoittautumalla verkossa tai kirjastossa.
Tilaisuudet ovat nähtävissä verkossa osoitteessa www.pscp.tv/KirjastonYstavat.
Seuraa ilmoittelua kirjastossa, kirjaston ystävien verkkosivuilla ja Facebookissa!

LIIKUNTAA LÄHDERANNAN KOULULLA
Pilates

Lentopalloa

Torstaisin klo 20:30-21:30 Lähderannan koulun liikuntasalissa. Ohjaajana viime keväältä tuttu pilates health
- koulutuksen suorittanut Katri Suhonen. Isossa liikuntasalissa onnistuu turvavälien pitäminen hyvin ja toimimme tietysti koronatilanteen edellyttämällä tavalla.
Syyskaudelta Jupperin Omakotiyhdistyksen jäseniltä kausimaksu on 40 € ja muilta 60 €. Maksu palautetaan, mikäli tunteja ei voida koronan takia toteuttaa.
Tervetuloa kokeilemaan rentouttavaa, mutta tehokasta pilatesta, stressaantunut keho ja levoton mieli rauhoittuvat.
Tiedustelut: Teija Kuusijärvi,
teija.kuusijärvi@gmail.com, 040 7735880.

Tiistaisin klo 19:30-21
Lähderannan koululla Laaksolahden
huvilayhdistyksen kanssa.
Syyskausi on yhdistysten jäsenille maksuton, muiden kausimaksu on 5€.
Tiedustelut: Esko Uotila,
euotila@gmail.com, 050 5587861.

Laaksolahden kirjaston ystävät ry ◦ Laaksolahden kirjasto
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Jupperin Omakotiyhdistys ry

Tapahtumia

KUTSU JUPPERIN OMAKOTIYHDISTYS RY:n
KEVÄTKOKOUKSEEN
Jupperin Omakotiyhdistys ry:n sääntömääräinen kevätkokous pidetään koronaepidemiasta johtuen väliaikaisen
lain sallimissa puitteissa vasta maanantaina 21.9. 2020 klo 18.00 Laaksolahtitalossa, Ylänkötie 16. Ilmoittautuminen kevätkokoukseen alkaa kokouspaikalla klo 17.30.
Johtokunta on päättänyt sallia asiamiehen käytön tai etäosallistumisen kokoukseen. Tämä mahdollisuus sisältyy väliaikaiseen lakiin, jonka voimassaolo päättyy 30.9, normaalisti näistä pitäisi olla erikseen maininta yhdistyksen säännöissä. Yli 50 henkilön tilaisuuksia voi järjestää sisätiloissa ja alueellisesti rajatuissa ulkotiloissa, jos turvallisuus voidaan varmistaa THL:n ja opetus- ja kulttuuriministeriön ohjeen mukaisesti. Ohjeessa kehotetaan mm. huolehtimaan hygieniasta
tarkasti ja ylläpitämään 1–2 metrin pituiset turvavälit henkilöiden välillä tarvittaessa henkilömäärää rajaamalla. Näillä
käytännöillä voidaan mahdollistaa myös riskiryhmien osallistuminen kokoukseen tässä poikkeustilanteessa. Asiamiehen
käytöstä on väliaikaisessa laissa määräys, joka rajoittaa valtakirjojen käyttöä. Yhdistyksen tai valtuutettujen kokouksessa
järjestettävässä äänestyksessä saman asiamiehen edustamien jäsenten yhteenlaskettu äänimäärä on enintään kymmenesosa kokouksessa edustettujen jäsenten tai valtuutettujen yhteenlasketusta äänimäärästä.” Johtokunta on päättänyt,
että etäosallistumisen edellytyksenä on ilmoittautuminen aikaisintaan viikkoa ja viimeistään kaksi päivää ennen kokousta. Ennakkoilmoittautumisella saadaan selville etäosallistujat ja voidaan lähettää kokouslinkki ja tarvittavat ohjeet. JOS
HALUAT OSALLISTUA KOKOUKSEEN ETÄNÄ, ilmoittaudu 14-19.9 sähköpostilla eeva.puomio@gmail.com tai soittamalla
Sirpa Hertell 050 56 66 818. Jos haluat käyttää ääntäsi valtakirjalla, toimita valtakirja kokousedustajalle.
Jupperin Omakotiyhdistys ry:n sääntömääräisen kevätkokouksen 21.09.2020 esityslista
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Kokouksen avaaminen
Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjan tarkastajaa
sekä muut mahdolliset kokouksen toimihenkilöt
Todetaan kokouksen osanottajat ja heidän äänivaltaisuutensa
Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Esitetään hyväksyttäväksi johtokunnan laatima edellisen toimivuoden toimintakertomus
Esitetään edellisen toimivuoden tilikertomus ja tilintarkastajan lausunto
Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä
Käsitellään muut johtokunnan esittämät tai sääntöjen pykälässä 5 tarkoittamat asiat.
Kokouksen päättäminen

Tervetuloa!
Jupperin Omakotiyhdistys ry:n johtokunta

www.jupperi.fi
Facebook: Jupperin Omakotiyhdistys ry.

