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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.

J

Seuraava lehti 1/2021
ilmestyy 14.2.2021,
aineistot 15.1. mennessä
toimitus@jupperi.fi

tia ei enää kannata pitää tyhjänä, joten yhdistyksen syyskokouksen antamilla valtuuksilla on johtokunta valmistellut kauppaa ja tyydyttävä ostotarjous saatu.
Moni jupperilainen on minulta kysynyt, että mitä rahoilla tehdään ja siitä päättävät tietysti jupperilaiset omakotiyhdistyksen jäsenet. Tontista saatavilla rahoilla voimme järjestää tapahtumia, tukea harrastustoimintaa ja
vaikka kunnostaa leikkipuiston jupperilaisten iloksi. Harrastustiloille olisi kysyntää, partiolaiset kaipaavat kokoontumistilaa ja asukkaiden kerhoiltoja olisi mukava järjestää
– jos olisi sopiva tila kokoontumiselle. Siitä olen varma, että
haluamme jättää säästöjä myös tuleville sukupolville.
Jos te asukkaat ja erityisesti Jupperin Omakotiyhdistyksen jäsenet niin päätätte, me yhdessä teemme kotikylästämme entistä viihtyisämmän. Kuten kannen talkookuvista näkee, yhteiset kohtaamiset omien naapureiden
kanssa ovat tärkeitä. Jos pihatyöt ei ole sinun juttusi, tule
mukaan tämän lehden toimituskuntaan, tapahtuma- tai
rantatoimikuntaan. Liity ainakin jäseneksi, niin pääset mukaan päättämään yhdistyksen tulevasta toiminnasta.
Odotan innolla, että kun tästä koronasta selvitään,
niin tehdään jokavuotinen kesäretki, käydään teatterissa ja
ainakin pidetään yhteiset talkoot.

upperin Omakotiyhdistyksellä on Espoon kaupungilta
vuokratulla tontilla Tammipääntiellä pieni, vaatimaton
mökki ”Tammenterho” toimitilanaan. Talo kaipaa kunnostusta ja sisätilatkin uusia kalusteita, jotta siitä saisi viihtyisän kokoustilan. Mökin piha oli päässyt rikkaruohojen valtaan. Joku ehdotti, että istutetaan kukkasipuleita ja toinen
sanoi, että pidetään pienet pihatalkoot. Siitä se sitten lähti. Tapahtumatoimikunta laati kutsun ja lupasi hoitaa pullakahvit talkooväelle. Pihatalkoisiin kutsuttiin koronan takia pieni joukko, vain yhdistyksemme toimikuntien ja
johtokunnan jäsenet. Iloksi ja ihmetykseksi paikalla olikin
sunnuntaiaamuna parikymmentä iloista ja innokasta pihanraivaajaa. Haravoitiin, siistittiin pihaa ja vietiin vanhat
pihakalusteet sorttiasemalle ja mikä tärkeintä juotiin talkookahvit. Oli pitkästä aikaa mukavaa jutella jupperilaisten
kanssa ja tavata tuttuja ihan livenä. Etätapaamiset tietokoneen ruudun välityksellä on meille monelle etätyöläiselle
jo aika uuvuttavaa.
Yhdistyksemme
ylimääräisessä
kokouksessa
17.11.2020 Laaksolahti-talolla päätetään, myydäänkö yhdistyksen omistama tontti Jupperin Palomäellä. Johtokunta on yhdessä taloustoimikunnan ja Palomäki-toimikunnan kanssa pitkään ja huolella valmistellut tonttikauppaa.
Yhä kasvavan kiinteistöveron takia rakentamatonta tont-

Kannen kuva: ”Syystalkoot”
Pekka Puomio ja Saila Salonen

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

SYNTYMÄPÄIVÄONNITTELUT

Johtokunnan kuulumisia

Onnea Silve Sahlan!

A

Lehden tässä numerossa haluamme onnitella
Silve Sahlania 80-vuotispäivän johdosta. Silve
Sahlan toimi Jupperin omakotiyhdistyksen
puheenjohtajana 1990–1997. Sahlan oli puheenjohtajana ensimmäinen nainen. Hänen puheenjohtajakaudellaan yhdistykselle saatiin pitkään
kaivattu oma toimitila. Silve Sahlan on lisäksi
toiminut yhdistyksen johtokunnan jäsenenä,

lkusyksy on ollut kiireistä aikaa johtokunnalle. Syys-lokakuussa on pidetty kolme johtokunnan kokousta, valmisteltu ja järjestetty koronan takia syyskaudelle siirtynyt
yhdistyksen kevätkokous ja valmisteltu marraskuussa pidettävää yhdistyksen syyskokousta. Lokakuun kokouksessa hyväksyttiin yhdistyksen toimintasuunnitelma ja talousarvio esitettäväksi syyskokoukselle.
Palomäen kiinteistön myynti on ollut keskeinen asia
syksyn kokouksissa. Tarjouksia kiinteistöstä otettiin vastaan
16.10. asti. Johtokunnan 20.10. kokouksen yhteydessä kiinteistövälittäjä esitteli myyntiprosessia, saatuja tarjouksia ja

myynnin jatkotoimia yhdistyksen taloustoimikunnalle ja
johtokunnalle. Kokouksessaan johtokunta päätti valmistella esityksen kiinteistön myynnistä päätettäväksi yhdistyksen ylimääräisessä kokouksessa 17.11.2020.
Kokousten lisäksi johtokunta osallistui tapahtumatoimikunnan järjestämiin syystalkoisiin. Tammenterhon
piha siivottiin. Ensi keväänä jupperilaisia ilahduttavat pihaan istutetut tulppaanit.
TEKSTI: EEVA-RIITTA PUOMIO
KUVA: TOPI RANTALAINEN

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

Johtokunnan jäsenet
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

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

JOY 4 / 2020

perinne- ja tiedotustoimikunnassa, kaava- ja ympäristötoimikunnassa, tapahtumatoimikunnassa
ja juhlatoimikunnassa sekä JOY-lehden toimitussihteerinä. Silve Sahlan on ollut toimittamassa molempia Jupperi-aiheisia kirjoja, Jupperi.
Furiiritilasta pientaloalueeksi (1995) ja Jupperi.
Mökistä omakotitaloksi (2005).

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

Silve Sahlan muistelee omaa tuloaan Jupperiin seuraavasti: ”Tontti, tai silloin maarekisteritila, ostettiin 2.4.
1936. Tilan nimeksi pantiin ’Päivärinta’ joka muistutti äitini
äidin vanhemmilla Saarijärvellä ollutta rakasta paikkaa nimeltään ’Päivärinne’.”

”1970, jolloin muutin kokovuotiseksi jupperilaiseksi,
kaikki oli ulkonaisesti Päivärinnassa ennallaan. Ei vettä, ei
viemäriä, puulämmitys.”
”Vähitellen mukavuuksia lisättiin. Entisen puusee-varaston paikalle on rakennettu uusi asuinrakennus.”

”Arkkitehti Väinä Tuukkanen suunnittelikin vuonna 1936 talon, jossa oli viisi huonetta yläkerrassa ja kolme
huonetta ja keittiö alakerrassa.”

”Täällä on mukava nyt itsekin eläkeläisenä nauttia
Jupperin luonnosta ja kaikista hauskoista muistoista, joita seutuun liittyy.” (Jupperi. Mökistä omakotitaloksi 2005,
88–89.)

”Valmiissa talossa alkoi vilkas seuraelämä. Joka viikonloppu valmistauduttiin siihen, että sukulaisia ja tuttavia saapui. Linja-auto kulki mukavasti Helsingistä Tammipääntielle melkein portille.”

TEKSTI: JASMINE WESTERLUND
KUVA: PEKKA PUOMIO
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KIRJASTOLLA

KIRJASTOLLA

Kirjailija Joonas Konstig Laaksolahden
kirjastossa 19.9.2020
J

oonas Konstig on meille jo tuttu vierailija (vuodelta
2013) ja odotimme kovasti näkevämme hänet uudestaan. Edellisellä vierailulla hän kertoi silloin uusimmasta romaanistaan Totuus naisista. Kysymyksiä heräsi, onko
hän muuttunut, ”aikuistunut”, saanut paljon kokemusta?
Näin oli käynyt. Edellisen kerran hänet täällä tavatessani
hän oli melko ujon tuntuinen. Kuulijat huomasivat silloin,
ettei hänellä ollut vielä esiintymiskokemusta. Hän oli vasta etsimässä kirjailijauraansa, pääsemässä siihen sisälle ja
luomassa omaa kirjailijaidentiteettiään. Mutta hän oli sympaattisen tuntuinen ja ihastuttavan aito! Kaikki mitä hän
silloin kertoi, tuli suoraan sydämestä. Hän oli silloin jo hyvin
hiljaisen, tasapainoisen, hyvin kasvatetun nuoren miehen
oloinen. Tuntui aika hämmentävältä, kun hän kertoi, että
nuorena oli ollut ”hevirokkari” ja vihreätukkainen punkkari. Joonas Konstig opiskeli ensin yliopistossa kulttuuriantropologiaa, mutta sittemmin vaihtoi opiskelemaan kirjallisuustiedettä.
Nyt 19.9.2020 Konstig oli aika paljon muuttunut. Hän
oli paljon itsevarmempi ja esiintyi selvästi puhuen. Hän
kertoili tai oikeastaan ”jutusteli” mukavasti. Hänellä ei ollut
mitään valmiiksi mietittyjä vastauksia, vaan hän kertoi asioista, omista sen hetkisistä tuntemuksistaan. Totesin, että
nyt vasta hän tuntee ja kokee olevansa KIRJAILIJA. Itsekin
hän sanoi muuttuneensa itnrovertista henkilöstä ekstrovertiksi. Tässä vuosien mittaan oli tapahtunut paljon. Hän
oli hankkinut esiintymiskoulutusta. Konstig oli hankkinut
myös opettajan koulutuksen äidinkielen ja kirjallisuuden
aikuisopettajaksi. Hän kertoi, että tämän koulutuksen hän
hankki pääasiassa esiintymisten takia.
Konstig kertoi paljon asioita, joilla oli ollut hänelle
merkitystä nuoruutensa aikana. Hän kertoi kiinnostavista nuoruuden kokemuksista, jotka hänen mielestään olivat jättäneet jälkensä hänen identiteettiinsä ja henkiseen
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kasvuunsa. Hän oli hankkinut kirjailijakolutusta opiskelemalla mm. Laajasalon kristillisessä korkeakoulussa ja Oriveden opiston sanataidelinjalla – siellä hän teki päätöksen,
että hänestä tulee kirjailija. Nyttemmin hän on opettanut
sadoille ihmisille ja hyvin erilaisille kohderyhmille kirjoittamista. Hänen ominta alaasa on proosa, mutta hän on kirjoittanut kaikkea mahdollista runoudesta teatteriin.
Konstig on ehtinyt julkaista paljon. Vuonna 2008 ilmestyi novellikokoelma Ahneet ja viattomat. Hän oli silloin
Helsingin Sanomien esikoiskirjailijaehdokas. Muista teoksista mainittakoon Perkele (2015) ja Vuosi herrasmiehenä
(2017). Joonas Konstig totesi, että viimeksi mainitussa hän
toi itsestään esiin eniten.
Keväällä ilmestyi jännitysromaani Vaaran Vuodet,
joka kertoo sodan raunioista nousevasta Helsingistä. Se
on jännittävä tositapahtumiin perustuva trilleri, joka kuvaa elämää toisen maailmansodan jälkeisessä Suomessa.
Sodan runtelemassa maassa ylintä valtaa pitää Neuvostoliiton valvontakomissio. Tässä romaanissa kaksi erilaisen
poliittisen ideologian omaksunutta veljestä joutuvat kohtaamaan toisensa.

Tuomas Rönkkö:
Perintö, lahja,
testamentti ja
edunvalvonta
V

aratuomari Tuomas Rönkkö vieraili 7.10.2020 Laaksolahden kirjastossa kertomassa lahja- ja perintöasioista
ja edunvalvonnasta sekä niihin liittyvistä juridisista kysymyksistä. Asiakirjat on syytä laatia asiantuntijan avustuksella, jotta ne ovat päteviä, kattavia ja helposti tulkittavia.
Tilaisuus järjestettiin koronatilanteen vaatimaa varovaisuutta noudattaen.
Tuomas Rönkön esitys on luettavissa osoitteessa bit.
ly/kirjasto-07102020
Lyhyt videokooste esityksestä on katsottavissa Youtube-osoitteessa https://youtu.be/RblB0vVu6DI

Vanhustyön keskusliiton sivustolla www.vanheneminen.fi on laaja tietopaketti, jossa käsitellään varautumista vanhenemiseen mm. talouden, asumisen ja terveyden
kannalta. Sivuilla on myös edunvalvontaan ja hoitotahtoon
liittyviä ohjeita.
Varatuomari Tuomas Rönkkö kertoi, miten oma tahto
omaisuuden siirrossa ja omassa hoidossa tulisi ilmaista juridisesti pätevällä tavalla.
TEKSTI JA KUVAT: ESKO UOTILA

TEKSTI: LEA ALA-PEIJARI
KUVAT: ESKO UOTILA
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YMPÄRISTÖ

YMPÄRISTÖ

Kuninkaantiestä kylätieksi
Espoosta Vantaalle vuosisatoja kulkenut Vanha Kuninkaantie on saanut uuden muodon. Jos olet kävellyt,
pyöräillyt tai ajanut autolla kylätietä pitkin, kerro kokemuk-

TIEDOTE
MEDDELANDE

sesi. Ellei tie ole vielä tuttu, käy tutustumassa tähän harvinaisuuteen.
TEKSTI: SIRPA HERTELL
KUVA: PEKKA PUOMIO

Kaupunkitekniikan keskus, Stadsteknikcentralen
Kaupunkiliikenne, stadstrafik
Antti Savolainen

27.10.2020

5082/10.03.01/2020

Vantaa ja Espoo keräävät palautetta kaupunkien rajalle keväällä toteutetusta kylätiestä
Kesäkuussa 2020 noin kilometri Vantaan ja Espoon rajalla sijaitsevaa tavanomaista autotietä
muutettiin uudenlaiseksi kylätieksi. Tieosuudesta noin 800 metriä on Vantaan puolella Linnaisissa
sijaitsevaa Ainontietä ja noin 200 metriä Espoon puolella Laaksolahdessa sijaitsevaa Jupperintietä.
Kylätie on ollut nyt käytössä noin viisi kuukautta, ja tien toimivuudesta kerätään palautetta
kyselyllä, joka on auki 15.11. asti. Kyselyssä voi kertoa mm. kokemuksensa uusien järjestelyiden
vaikutuksista liikkumiseen tiellä.
Kylätien keskellä on moottoriajoneuvoliikenteelle varattu kaksisuuntainen kolme metriä leveä
kaista. Keskikaistan molemmin puolin on 1,5 metriä leveät pyöräkaistat. Jalankulkijan paikka on
pyöräkaistalla, ajoradan vasemmassa reunassa. Kahden moottoriajoneuvon kohdatessa tiellä ne
ohittavat toisensa väistämällä toisiaan osittain pyöräkaistalle, jos kohdalla on vapaata tilaa.
Nopeusrajoitus kylätiellä on 30 km/h.
Kylätie on sekä Vantaalla että Espoossa ensimmäinen laatuaan. Aiemmin kyläteitä on Suomessa
otettu käyttöön Hattulassa ja Pyhtäällä, mutta alun perin konsepti on peräisin Hollannista.
tien käyttöön liittyvistä kokemuksista. Jos kokemukset ovat olleet
liikenteenhallintapäällikkö Antti Savolainen.
Vastaa kyselyyn osallistuvavantaa.fi-sivustolla (https://osallistuvavantaa.fi/).
Lisätietoja:
liikenteenhallintapäällikkö Antti Savolainen, 043 8270 136, antti.savolainen@espoo.fi

JOY 4 / 2020
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OMAKOTIYHDISTYKSESTÄ

OMAKOTIYHDISTYKSESTÄ

Kevätkokouksen 2020 pöytäkirja
5. Esitetään hyväksyttäväksi johtokunnan laatima edellisen toimintavuoden toimintakertomus

Aika:
21.9.2020 klo 18 – 18.27
Paikka: Laaksolahtitalo, Ylänkötie 16, Espoo
Läsnäolijat:
Liite 1

1. Kokouksen avaaminen

Yhdistyksen puheenjohtaja Sirpa Hertell avasi kokouksen
klo 18.00 ja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi. Kokouksen
järjestämisessä noudatetaan keväällä 2020 annettua lakia väliaikaisesta poikkeamisesta osakeyhtiölaista, asuntoosakeyhtiölaista, osuuskuntalaista, yhdistyslaista ja eräistä
muista yhteisölaeista Covid-19 epidemian leviämisen rajoittamiseksi.

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja
kaksi pöytäkirjan tarkastajaa sekä muut mahdolliset kokouksen toimihenkilöt

6. Esitetään edellisen toimintavuoden tilikertomus ja tilintarkastajain lausunto

Yhdistyksen taloudenhoitaja Tapani Vuopala esitteli vuoden 2019 tilikertomuksen ja toiminnantarkastajan lausunnon (liitteet 7 ja 8).
Toiminnantarkastaja esitti tili- ja vastuuvapauden myöntämistä.

7. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja
vastuuvapauden myöntämisestä

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Jouni Holopainen
ja sihteeriksi Eeva-Riitta Puomio. Pöytäkirjan tarkastajiksi
valittiin Reijo Dahlgren ja Jukka Koskimäki, jotka toimivat
myös ääntenlaskijoina.

3. Todetaan kokouksen osanottajat ja heidän
äänivaltaisuutensa

Todettiin, että kokoukseen osallistuu 18 varsinaista jäsentä
ja 1 perhejäsen paikan päällä, 2 varsinaista jäsentä etäyhteyksin ja 4 varsinaista jäsentä valtakirjalla (liitteet 2 – 5).
Käsiteltäessä kohtaa 5 klo 19 liittyi vielä yksi varsinainen jäsen etäyhteyksin, joten kokoukseen osallistui yhteensä 25
äänivaltaista yhdistyksen jäsentä ja 1 perhejäsen.

4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Yhdistyksen puheenjohtaja Sirpa Hertell esitteli vuoden
2019 toimintakertomuksen (liite 6).
Toimintakertomus hyväksyttiin esitetyssä muodossa.

Kokous todettiin yhdistyksen sääntöjen mukaan koolle
kutsutuksi ja siten lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Tilinpäätös vahvistettiin ja johtokunnalle ja muille tilivelvollisille myönnettiin tili- ja vastuuvapaus.

8. Muut johtokunnan esittämät tai sääntöjen
5§:n tarkoittamat asiat

Johtokunnan esittämiä tai sääntöjen 5§:n mukaisia asioita
ei ollut

9. Kokouksen päättäminen

Kokouksen puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.27.
Jouni Holopainen		
Eeva-Riitta Puomio
puheenjohtaja			sihteeri
Olemme tarkistaneet kokouksen pöytäkirjan ja todenneet
sen kokouksen kulun mukaiseksi.
Espoossa
5 .10.
2020
Reijo Dahlgren			
Jukka Koskimäki

Palomäen AO-kiinteistön myynti
Y

hdistyksemme syyskokouksessa 21.11.2019 suuntaa
antavassa äänestyksessä kannatimme yksimielisesti
omistamamme AO-kiinteistön myyntiä. Omistamamme lähivirkistysalueen (VL) päätimme suurella enemmistöllä säilyttää luonnonvaraisena puistona.
AO-kiinteistön myyntiä varten vuoden 2020 johtokunta valitsi tehtävään Huoneistokeskuksen. Myynti järjestettiin huutokaupalla Tarjouskauppa periaatteella. Tarjouskilpailua oli mahdollista seurata Internet-sivulla osoitteessa
Huoneistokeskus.fi/kohde/20127626.
Tarjouskilpailu käynnistyi hyvin alhaisilla hinnoilla
600 000- 700 000 € eli selvästi alle asettamaamme pyyntihinnan 820 000 €. Kun ilmoitimme huutokaupan päättymisajan 16.10.2020 klo 15.00, käynnistyi varsinainen kilpailu. Kilpailu huipentui viimeisen 5 minuutin jaksoon.
Saimme kolme hyvää tarjousta, joista korkein oli 870 000 €.
Käsittelimme johtokunnassa kolme parasta tarjousta. Olimme tyytyväisiä kilpailun tulokseen. Kolmesta hy-

västä tarjouksesta johtokunta valitsi korkeimman tarjouksen. Totesimme tarjouksen tekijän Housepoint Oy:n hyvät
referenssit. Niiden perusteella meillä on mahdollisuus saada hyvälaatuisia asuntoja Jupperiin.
Kaupan sopimukseen liittyvät neuvottelut ovat vielä
kesken. Johtokunta tuo myynnin yhdistyskokouksen päätettäväksi, myönteinen päätös edellyttää 2/3 osan enemmistöä kokoukseen osallistuvilta äänioikeutetuilta jäseniltä. Kokouksessa johtokunta esittelee myyntiprosessin ja
perustelut myyntipäätökselleen sekä vastaa myyntiin liittyviin kysymyksiin.
Toivomme tähän tärkeään kokoukseemme runsasta
osallistumista.
Kokous pidetään Laaksolahti-talossa17.11.2020 klo
18.00. Kello 17.30 – 18.00 on osallistujien ilmoittautuminen ja äänivaltaisuuden tarkistaminen.
Tervetuloa kokoukseen
TEKSTI: PEKKA PERTTULA

Kutsu yhdistyksen ylimääräiseen kokoukseen
17.11.2020
Palomäen kiinteistön myynti
Jupperin Omakotiyhdistyksen sääntöjen 5 §:n mukainen yhdistyksen ylimääräinen kokous pidetään Laaksolahtitalossa
(Ylänkötie 16) tiistaina 17.11.2020 alkaen klo 18.00. Ylimääräisen kokouksen ainoana päätösasiana on yhdistyksen Palomäen kiinteistön (AO-tontti) myynnistä päättäminen.
Kello 17.30 – 18.00 on osallistujien ilmoittautuminen sekä äänivaltaisuuden tarkistaminen. Pyydämme kokouksen osallistujia tarvittaessa todentamaan henkilöllisyytensä ilmoittautumisen yhteydessä. Koronatilanteesta johtuen toivomme
etukäteisilmoittautumista s-postilla eeva.puomio@gmail.com (kenelle?) viimeistään sunnuntaina 16.11.2020, sillä kokoukseen ei mahdollisesta äänestyksestä johtuen voi osallistua etänä.
Ylimääräisessä yhdistyksen kokouksessa käsitellään johtokunnan esitystä yhdistyksen omistaman kiinteistön 49-60-19314 luovuttamisesta. Kokouksessa esitellään luonnos esisopimukseksi ja kauppakirjaksi ja päätetään kiinteistön 49-60193-14 luovutuksesta esisopimuksen ja kauppakirjan mukaisilla ehdoilla.
Kokouksessa esityslista:
1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjan tarkastajaa sekä muut mahdolliset kokouksen toimihenkilöt.
2. Todetaan kokouksen osanottajat ja heidän äänivaltaisuutensa.
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
4. Käsitellään johtokunnan esitys yhdistyksen omistaman Palomäen kiinteistön 49-60-193-14 luovuttamisesta ja päätetään johtokunnalle myönnettävistä valtuuksista allekirjoittaa esisopimus ja kauppakirja.
Tervetuloa!
Jupperin Omakotiyhdistys ry:n johtokunta
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KAAVOITUS

OMAKOTIYHDISTYKSESTÄ

Tammipääntie 55 kaavamuutos

Syystalkoot Tammeterholla
L

Jupperissa on käynnissä kaavoitustyö osoitteessa
Tammipääntie 55. Alue sijaitsee lähellä Kaivostien ja Kaivoskujan risteystä osoitteessa Tammipääntie 55. Kaavaehdotus on nähtävillä 26.10.–24.11.2020. Asemakaavan muutos mahdollistaa päiväkoti- ja palvelukotirakentamisen
entiselle liikerakennustontille.
Kaava-aineisto on nähtävillä kaupungin verkkosivustolla www.espoo.fi/asemakaavoituskohteet. Aineistoon voi
tutustua myös Espoon teknisen ja ympäristötoimen asiakaspalvelussa (Tekniikantie 15, 2. krs, Otaniemi) ja Espoon
asiointipisteissä. Toimita kirjallinen muistutus suunnitelmasta 24.11.2020 klo 15.45 mennessä osoitteella Kirjaamo,
PL 1, 02070 ESPOON KAUPUNKI tai sähköpostiosoitteella kirjaamo@espoo.fi. Asiaa hoitaa asemakaavainsinööri

JOY 4 / 2020

Juha Miettinen. puh. 040 508 9198,juha.miettinen@espoo.
fi.
Kyseinen kiinteistö on asemakaavassa ollut liike- ja toimistotilojen korttelialueena ja päiväkoti toimii siellä poikkeusluvalla. Nyt tätä ollaan muuttamassa
palvelurakentamisen alueeksi, joka sallisi päiväkoti- ja palvelukotitoiminnan. Alueen rakennusoikeus (800 k-m2) ja
sallittu kerrosluku (II) pysyvät ennallaan (nykyinen rakennus on käyttänyt vain noin puolet voimassa olevasta rakennusoikeudesta). Kiinteistönomistajilla on suunnitteilla
rakentaa tontille uusi rakennus, jonka alakertaan sijoittuisi
päiväkotitoimintaa ja yläkertaan ikäihmisten palveluasuntoja.
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ähes ex tempore yhdistyksen toimikuntalaisten kesken
järjestetty talkootapahtuma onnistui yli odotusten. Vielä kuudelta aamulla vallinnut kaatosade aiheutti jonkinasteisia paniikkioireita, mutta klo 10 paikalla oli peräti 17
JOYn aktiivia ja kaikki suunnitellut työt saatiin tehtyä kauniissa, aurinkoisessa säässä.
Vajaassa 4 tunnissa pensaat ja menneen kesän kuihtuneet kasvit oli leikattu, uusia kukkasipuleita istutettu,
puustoa karsittu, lahonneet pihakalusteet poistettu käy-

töstä, linnunpöntöt putsattu ja talkookahvit piirakoiden ja
pullan kera hörpitty. Talvi voi meidän puolesta tulla.
TEKSTI: SAILA SALONEN
KUVA: PEKKA PUOMIO

TEKSTI: SIRPA HERTELL
KUVA: ESPOON KAUPUNKI

13

JOY 4 / 2020
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OMAKOTIYHDISTYKSESTÄ

Toimintasuunnitelma vuodelle 2021

kokoukset. Kokoustilaa voivat käyttää myös muut alueella toimivat yhdistykset. Piha-aluetta hoidetaan talkootyönä/ostopalveluna ja toimitilaa kunnostetaan.

Yhdistyksen toiminta
Yhdistyksen asioita hoitaa johtokunta apunaan taloustoimikunta ja muut johtokunnan asettamat toimikunnat.

Yleistä
Jupperin Omakotiyhdistys vaikuttaa toiminnallaan hyvän
elinympäristön luomiseksi alueen asukkaille. Yhdistyksen
66. toimintavuoden tavoitteita ovat edelleenkin alueen
viihtyisyys ja turvallisuus, riittävät palvelut ja asukkaiden
yhteistoiminnan lisääminen.
Yhdistyksen toimintaa kehitetään asukkaiden toiveita
kuunnellen. Tätä varten yhdistyksen tiedotuskanavia kehitetään vuorovaikutteiseen suuntaan ja niitä käytetään
avoimeen ja jatkuvaan kommunikointiin johtokunnan ja
alueen asukkaiden välillä. Yhdistys välittää päätöksentekijöille tietoa asukkaiden näkemyksistä alueen suunnittelusta ja kehittämisestä. Uusien asukkaiden kotiutumista
alueelle tuetaan muun muassa järjestämällä yhteisiä tapahtumia. Yhdistys pyrkii aktivoimaan kaiken ikäisiä jupperilaisia ja kehittää myös nuorille suunnattua toimintaa.
Jäsenille tarjotaan liikunta- ja muita harrastusmahdollisuuksia. Perinnetietoa kerätään ja tallennetaan. Yhteistyötä muiden yhdistysten kanssa jatketaan. Edellytetään, että
Laaksolahden kirjaston palvelut säilyvät myös tulevaisuudessa. Mikäli yhdistyksen Palomäen kiinteistön myynti toteutuu, suunnitellaan yhdessä yhdistyksen jäsenten kanssa
varallisuuden käyttöä jupperilaisten hyväksi.

Tiedotustoiminta
Tiedotustoiminnassa tavoitteena on avoimuus ja aktiivinen vuorovaikutus alueen asukkaiden kanssa. Yhdistyksen
tiedotuskanavina toimivat jäsenlehti JOY, kotisivut jupperi.fi, Facebook ja yhdistyksen ilmoitustaulut. Lehti ilmestyy
neljä kertaa vuodessa ja se jaetaan Jupperin alueen jokaiseen kotitalouteen sekä keskeisille yhteistyökumppaneille.
Lehden painos on 1.000 kpl.
Kotisivuja kehitetään. Kotisivuilla ja Facebookissa tiedotetaan ajankohtaisista asioista sekä jaetaan tietoa yhdistyksestä ja sen toiminnasta. Tiedottamiseen käytetään myös
yhdistyksen viittä ilmoitustaulua, jotka sijaitsevat Tammenterhon pihassa, Rantapuistossa, Jupperinmetsän ja Riihiniityntien risteyksessä, Riihiniityntien ja Palomäenportin risteyksessä ja Laaksolahtitalon kohdalla Laaksolahdentiellä.

Ympäristöasiat

Pitkäjärven tilan parantamiseksi tehdään yhteistyötä muiden alueellisten toimijoiden kanssa.
Järjestetään Jupperin alueen siivoustalkoot. Tammenterhon piha-aluetta kunnostetaan ja hoidetaan säännöllisesti.

Alueen palvelut
Vaikutetaan alueen palveluiden säilymiseen ja kehittymiseen. Erityistä huomiota kiinnitetään lähikauppa-, koulu-, kirjasto-, joukkoliikenne- ja leikkipuistopalveluiden
säilymiseen ja kehittämiseen alueella sekä lähikatujen rakentamiseen ja kunnostamiseen. Vaikutetaan aktiivisesti Laaksolahden urheilupuiston kehittämistä koskevaan
suunnitteluun.

Perinteiden vaaliminen
Jatketaan alueen perinnetietojen keräämistä ja taltiointia. Alueen nykytilasta kerätään tietoa muun muassa valokuvin. Jatketaan työtä yhdistyksen kotisivuilla olevan digikuva -arkiston täydentämiseksi. Mahdollisuuksien mukaan
digitoidaan yhdistyksen dia-arkisto.

Virkistys- ja harrastustoiminta
Järjestetään erilaisia retkiä ja tapahtumia. Tapahtumavuosi alkaa perheiden yhteisellä kevättapahtumalla Rantapuistossa. Keväällä järjestetään vapputapahtuma ja siivoustalkoot. Mahdollisuuksien mukaan järjestetään loppukesällä
retki Viljandiin ja syksyllä tutustumiskäynti yleisradioon ja
Römppäjäiset. Vuoden viimeinen tapahtuma on jouluvalojen sytytystapahtuma Tammenterhon pihassa.
Talvella pelataan lentopalloa ja jumpataan Lähderannan
koululla. Sukututkimus- ja seniorikerhotoimintaa jatketaan
Tammenterhossa. Muita kerhoja perustetaan, mikäli kiinnostuneita vetäjiä löytyy.

Tammenterho

Seurataan alueen maankäyttöä, kaavoitusta ja suunnittelua. Otetaan kantaa ajankohtaisiin asioihin, kuten lento- ja
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liikennemeluun, tarvittaessa yhdessä naapuriomakotiyhdistysten kanssa. Ylläpidetään Jupperinrannan viihtyisyyttä tarpeellisin huolto- ja korjaustoimin. Jatketaan Bajamaja
-käymälän vuokraamista määräaikaisena.

Tammenterho on yhdistyksen toiminnan keskuspaikka.
Siellä järjestetään johtokunnan, toimikuntien ja kerhojen
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kertaa vuodessa kevät- ja syyskokoukseen. Kevätkokous pidetään maalis-kesäkuussa ja syyskokous loka-marraskuussa. Tarvittaessa kutsutaan koolle ylimääräisiä yhdistyksen
kokouksia. Yhdistys osallistuu Espoon Kaupunginosayhdistysten Liiton (EKYL) ja Laaksolahden kirjaston ystävät ry:n
työhön.
Yhdistyksen taloutta hoidetaan erillisen talousarvion mukaisesti.

Yhdistyksen johtokunta kokoontuu kerran kuukaudessa
lukuun ottamatta heinäkuuta.
Yhdistyksen kokous kokoontuu sääntömääräisesti kaksi

JUPPERIN OMAKOTIYHDISTYS RY./ JOHTOKUNTA

Kyseenalainen ympäristöteko Jupperissa
S

yyskuun alkupäivinä hämmästyimme, kun Jupperin
ympyrän viereen katualueelle oli tuotu vaihtolava täynnä purkutalon jätettä. Jätekuorma oli tuotu kaupungin
omistuksessa olevalta purkutyötontilta. Vaihtolava aktivoi
purkujätteiden keräilijöitä ja sen seurauksena purkujätettä
lojui vahtolavan ympärillä. Käsittämättömästi vaihtolavan
ympärille alkoi kertyä myös kaikenlaista kodin tavaraa mm.
sohvia, patjoja, vaatteita ja lasten leluja.
Jupperin Omakotiyhdistys, joka kantaa huolta alueemme siisteydestä, huolestui syntyneestä tilanteesta.
Mielestämme rakennusten purkujätteet pitää aina kuljettaa välittömästi niille kuuluvaan paikkaan, ei varastoida
yleiselle katualueelle. Olimme yhteydessä ensin vaihtolavan omistajaan ja kun mitään ei tapahtunut, rakennusvalvontaan. Vaihtolavan saimme pois, mutta jätteet lavan ympärillä jäivät houkuttelemaan uusia jätteiden tuojia.
Espoon kaupungin vs. ympäristötarkastaja Jouni Ahtiainen otti asian hoitaakseen. Hän sai tiedon, että jätekontin paikka oli vuokrattu kaupunkitekniikan keskukselta Espoon yleisten alueiden vuokrasopimuksella. Tilanne oli
kaupunkitekniikan keskuksen tiedossa ja asian hoitamisesta kuntoon oli keskusteltu toiminnanharjoittajan ja vuokranantajan välillä.

Kiitämme Seppo Ahtiaista ripeästä ja ystävällisestä
toiminnasta.
TEKSTI JA KUVA: PEKKA PERTTULA

Asunnonvaihto
mielessä?
Omakotitaloasuminen on tänä aikana
arvossaan. Kauppa käy kiivaana.
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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Talousarvio 2021
Varsinainen toiminta
Tuotot
Kulut
Asukastoiminta
Tammenterho ja ympäristö
Henkilöstökulut
Kulut yhteensä
Varsinainen toiminta kulujäämä

OMAKOTIYHDISTYKSESTÄ
Talousarvio
2021

Toteuma 2019

Talousarvio
2020

2 500,00

2 813,65

4 000,00

16 000,00
14 000,00
3 700,00
33 700,00
-31 200,00

14 646,27
3 413,19
3 679,99
21 739,45
-18 925,80

22 800,00
6 700,00
3 500,00
33 000,00
-29 000,00

Varainhankinta
Jäsenmaksut
Kiinteistö- ja sijoitustoiminta
Varainhankinta tuottojäämä

200,00
31 200,00
31 400,00

1 030,00
27 283,17
28 313,17

200,00
29 000,00
29 200,00

Tuottojäämä ennen poistoja
Poistot

200,00
200,00

9 387,37
123,19

200,00
200,00

0,00

9 264,18

0,00

Tilikauden tulos

Talousarvio 2021 - erittely tileittäin
Asukastoiminta
Tuotot
Osallistumismaksut
Kulut
Asukastoiminta ja juhlat
Lehti ja tiedottaminen
Kotiseutupäivät
Jäsenmaksut
Muut toimintakulut
Kulut yhteensä
Asukastoiminnan kulujäämä
Tammenterho ja ympäristö
Kulut
Vuokrat
Tammenterhon kulut ja ympäristö
Vakuutukset
Kulut yhteensä
Tammenterho ja ympäristö -kulujäämä
Kiinteistö- ja sijoitustoiminta
Tuotot
Tuotot osakkeista ja osuuksista
Kulut
Sijoituspalveluneuvonta
Kiinteistövero
Muut kiinteistökulut
Kulut yhteensä
Kiinteistö- ja sijoitustoiminta -tuottojäämä
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Talousarvio
2021

Toteuma 2019

Talousarvio
2020

2 500,00

2 813,65

4 000,00

8 700,00
6 000,00
500,00
300,00
500,00
16 000,00
-13 500,00

8 955,95
4 983,57
186,10
164,00
356,65
14 646,27
-11 832,62

12 700,00
9 300,00
500,00
300,00
0,00
22 800,00
-18 800,00

Talousarvio
2021
350,00
13 000,00
650,00
14 000,00
-14 000,00
Talousarvio
2021

Toteuma 2019
309,00
2 739,45
364,74
3 413,19
-3 413,19
Toteuma 2019

Talousarvio
2020
350,00
6 700,00
650,00
7 700,00
-7 700,00
Talousarvio
2020

45 700,00

38 636,24

63 000,00

1 500,00
10 000,00
3 000,00
14 500,00
31 200,00

1 240,00
9 473,07
640,00
11 353,07
27 283,17

1 500,00
10 000,00
22 500,00
34 000,00
29 000,00
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Kutsu syyskokoukseen 23.11.
Jupperin Omakotiyhdistys ry:n sääntömääräinen syyskokous pidetään Laaksolahtitalossa (Ylänkötie 16) maanantaina
23.11.2020 alkaen klo 18.00. Kello 17.30 – 18.00 on osallistujien ilmoittautuminen sekä äänivaltaisuuden tarkistaminen.
Pyydämme kokouksen osallistujia tarvittaessa todentamaan henkilöllisyytensä ilmoittautumisen yhteydessä.
Koronatilanteesta johtuen toivomme etukäteisilmoittautumista s-postilla eeva.puomio@gmail.com viimeistään sunnuntaina 22.11.2020, sillä kokoukseen ei mahdollisesta äänestyksestä johtuen voi osallistua etänä.
Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat sääntöjen 7 § mukaiset asiat
1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjan tarkastajaa sekä muut mahdolliset kokouksen toimihenkilöt.
2. Todetaan kokouksen osanottajat ja heidän äänivaltaisuutensa.
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
4. Käsitellään johtokunnan esitys vuoden 2021 toimintasuunnitelmaksi. (Liite 1)
5. Käsitellään johtokunnan esitys vuoden 2021 talousarvioksi, määrätään yhdistykselle suoritettavien sääntöjen 4 §:ssä
mainittujen liittymis- ja jäsenmaksujen suuruus ja päätetään johtokunnan jäsenille ja toiminnantarkastajille maksettavista palkkioista ja korvauksista. (Liite 2)
6. Valitaan johtokunnan puheenjohtaja vuodeksi 2021.
7. Valitaan erovuoroisten tilalle uudet johtokunnan jäsenet kaudelle 2021 – 2023 ja täytetään mahdolliset muut vapaat
johtokunnan paikat niiden jäljellä oleviksi toimikausiksi.
8. Valitaan yhdistykselle 1-2 tilintarkastajaa tai toiminnantarkastajaa ja heille varahenkilöt
9. Käsitellään muut johtokunnan esittämät tai sääntöjen 5 §:n tarkoittamat asiat.
Tervetuloa!
Jupperin Omakotiyhdistys ry:n johtokunta

Äänioikeus ja valtakirjat
yhdistyksen kokouksissa
Ä

änioikeus yhdistyksen kokouksissa herättää toistuvasti kysymyksiä ja ihmetystä. Myös sääntöjen
muuttamista tältä osin on pohdittu. Äänestys on kuitenkin
hoidettava voimassa olevien sääntöjen mukaisesti. Jupperin Omakotiyhdistyksen säännöt on vahvistettu yhdistyksen syyskokouksessa v. 2001.
Sääntöjen 5 §:n mukaan mukaan kullakin yhdistyksen varsinaisella jäsenellä on yhdistyksen kokouksessa yksi
ääni. Yhtä kiinteistöä kohti voi kuitenkin äänestää yhdessä
kokouksessa korkeintaan kolmella äänellä.
Varsinainen jäsen ei voi äänestää valtakirjalla toisen
varsinaisen jäsenen puolesta. Varsinainen jäsen voi antaa
valtakirjan vain hänen perheeseensä kuuluvalle 18 vuotta täyttäneelle yhdistyksen perhejäsenelle. Valtakirjalla voi
äänestää vain perhejäsen.
Perhejäsen määritellään sääntöjen 4 §:ssä: varsinaisen jäsenen samassa taloudessa asuva perheenjäsen voidaan hyväksyä yhdistyksen perhejäseneksi. Perhejäsen on
yhdistykseen perhejäsenmaksun maksanut varsinaisen jäsenen perheenjäsen.

Varsinainen jäsen

Äänivaltainen jäsenkokouksissa.
Voi antaa valtakirjan samassa taloudessa asuvalle perheenjäsenelle, joka on liittynyt yhdistyksen perhejäseneksi maksamalla perhejäsenmaksun.
Varsinainen jäsen ei voi käyttää toisen varsinaisen jäsenen
valtakirjaa.

Perhejäsen

Ei äänioikeutta yhdistyksen kokouksessa.
Voi käyttää perheeseensä kuuluvan varsinaisen jäsenen
valtakirjaa.
Yhdistyksen säännöt on luettavissa yhdistyksen kotisivuilta: http://www.jupperi.fi/Yhdistys/saannot-2.htm
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TEKSTI: EEVA-RIITTA PUOMIO
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KOTIKYLÄSSÄMME TAPAHTUU

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 9.11.
to 7.12.
to 21.1.
to 18.2.

ke 11.11.
ke 25.11.
ke 9.12.
ke 13.1.2021
ke 27.1.
ke 10.2.

klo 13:00
klo 13:00’
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
klo 18:00

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

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.

Pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmä tiedotti
tiistaina 27.10. vapaa-ajan ja harrastusten uusista linjauksista.
Kasvomaskien käyttöä edellytetään kaupunkien sisäliikuntaan käytettävissä tiloissa

Kaupungit edellyttävät maanantaista 2. marraskuuta 2020 alkaen kaikilta 15 vuotta täyttäneiltä kasvomaskin
käyttöä hallinnoimissaan sisäliikuntatiloissa. Kasvomaskia tulee käyttää muulloin kuin liikuntasuorituksen
aikana. Kasvomaskin käyttöä ei edellytetä henkilöiltä, jotka eivät terveydentilansa vuoksi voi maskia käyttää. Henkilön oma ilmoitus asiasta katsotaan riittäväksi.
Velvoite koskee kaikkea sisäliikuntaa, esimerkiksi koulujen liikuntatilojen seura- ja harrastuskäyttöä. Myös
jäähallit ovat sisäliikuntatiloja.
Kasvomaskin käyttöä suositellaan edelleen kaikissa vapaa-ajan tiloissa. Epidemiologisen arvion perusteella
katsotaan kuitenkin, että sisäliikuntatiloissa on perusteltua suosituksen sijasta edellyttää kasvomaskin käyttöä.
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Jupperin Omakotiyhdistys ry

Tapahtumia
Kutsu yhdistyksen ylimääräiseen kokoukseen 17.11.2020

Jupperin Omakotiyhdistyksen sääntöjen 5 §:n mukainen yhdistyksen ylimääräinen kokous pidetään Laaksolahtitalossa (Ylänkötie 16) maanantaina 17.11.2020 alkaen klo 18.00. Kokouksessa päätetään Palomäen kiinteistön
myynnistä johtokunnan esityksen mukaan.
Koronatilanteesta johtuen pyydämme ilmoittautumaan s-postitse ennakkoon 15.11 mennessä johtokunnan
sihteerille: eeva.puomio@gmail.com. Edellytämme maskin käyttöä kokouksessa.

Kutsu syyskokoukseen 23.11.2020

Jupperin Omakotiyhdistys ry:n sääntömääräinen syyskokous pidetään Laaksolahtitalossa (Ylänkötie 16) maanantaina 23.11.2020 alkaen klo 18.00. Kello 17.30 – 18.00 on osallistujien ilmoittautuminen sekä äänivaltaisuuden tarkistaminen.
Koronatilanteesta johtuen pyydämme ilmoittautumaan s-postitse ennakkoon 22.11 mennessä johtokunnan
sihteerille: eeva.puomio@gmail.com. Edellytämme maskin käyttöä kokouksessa.

www.jupperi.fi
Facebook: Jupperin Omakotiyhdistys ry.

