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SIRPA HERTELL
puheenjohtaja

Liity jäseneksi omakotiyhdistykseen

Jupperin Omakotiyhdistyksellä on neljä erilaista jäsenyysvaihtoehtoa; var-
sinainen jäsen, perhejäsen, henkilöjäsen ja kannatusjäsen. Kaikkein laajim-
mat oikeudet ovat varsinaisilla jäsenillä, mutta tällöin jäsenyyden hakemi-
nen edellyttää kiinteistön tai asuinhuoneiston osakkeenomistajuutta. Katso 
jäsenkategorioita koskevat tiedot yhdistyksen säännöistä www.jupperi.fi/yh-
distys.
 Yhdistyksen jäsenyyttä haetaan maksamalla haetun jäsenkategorian 
mukainen liittymismaksu yhdistyksen tilille Nordea IBAN FI26 2213 1800 
0179 79. Vuonna 2021 varsinaisen jäsenen liittymismaksu on 30 euroa, per-
hejäsenen 25 euroa ja henkilöjäsenen 20 euroa. Yksityishenkilön kannatusjä-
senmaksu 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 puhelinnume-
ro ja sähköpostiosoite. Johtokunta käsittelee jäsenhakemuksen seuraavassa 
kokouksessaan. Vuosittaista jäsenmaksua ei tänä vuonna ole.

Rakastan vanhojen talojen tarinoita, sitä mitä ne 
meille vuosikymmenten takaa kertovat. Suosikkisar-

jani on Yle Areenasta löytyvä ruotsalainen sarja ”Talot 
huokuvat historiaa”. Totta kai naapurissa ruoho on vih-
reämpää ja talot komeampia, mutta tarinat menneestä 
elämästä ovat aina yhtä kiehtovia. 

Jupperin alueen historia on pitkä, Vanha Kunin-
kaantie ja sen varteen syntynyt asutus on jättänyt jäl-
kensä maisemaan. Jupperin alue syntyi Jupper gårdin 
maille. Vanhojen talojen lisäksi on kiinnostavaa tutus-
tua myös entisiin jupperilaisiin ja heidän elämäänsä. 
Tiedän, että oopperalaulaja Anita Välkki asui Jupperis-
sa Tammipääntiellä ja oli hauska lukea enemmän hänen 
elämästään. Tiesitkö, että Välkki moitti aikanaan Jup-
perin joukkoliikenneyhteyksiä – muuta moitittavaa hä-
nellä ei tiettävästi ollut?  

Olemme puolisoni kanssa pelastaneet kaksi van-
haa hirsitaloa Espoosta kesäkodiksemme, Dalsvikin 
kartanon muonamiehentalon ja Träskändan puutarhu-
rin saunan. Träskändan kartanon omistaja Aurora Ka-
ramzin osti Dalsvikin kartanon sisarelleen Emilie Musin-
Puškinille ja kartanossa toimi myöhemmin mm. 
vanhainkoti. Onneksi Träskändan kartano on säilynyt 
ja toivottavasti säilyy myös tuleville sukupolville, vaikka 
on jo vuosia odottanut kunnostamista ja ovien avautu-
mista vaikkapa asukkaiden kohtaamispaikkana tai juh-
latilana.

Toivon, että Espoon kaavoitus ja maankäyttö ei 
peitä pientaloalueita kerrostalojen alle, vaan tarjoaa 
asukkailleen mahdollisuuden jatkossakin valita myös 
pientaloasumisen. Eri elämänvaiheissa tarvitaan eri-
laisia asumisratkaisuja ja Jupperin kaltaiset pientalo-
alueet ovat erityisesti lapsiperheiden suosiossa, eikä 

turhaan. Jupperi tunnetaan myös erinomaisesta kou-
lustaan, josta suuret kiitokset kuuluvat rehtori Jouni 
Holopaiselle. Jounin elämäntyöstä ja elämästä on täs-
sä lehdessä haastattelu. Jounin mukaan kannattaa aina 
nähdä hyvä itsessä, muissa ja ympäristössään. Juppe-
rissa tämä ainakin on helppoa! 

Tämän lehden takakannessa pitäisi olla kutsu pe-
rinteiseen talvitapahtumaan, mutta ei nyt ole, koska 
on korona. Onneksi talviliikuntaan on uimarannan ur-
heilukentällä jää, jossa luistella ja Laaksolahdenkin ur-
heilupuistossa pääsee nyt luistelemaan ulkojäällä, 
laskemaan mäkeä ja voi pulahtaa vaikka avantoon. Toi-
vottavasti Pitkäjärvenkin jäälle pääsee hiihtämään vie-
lä tänä talvena.

Talvitapahtumaa ei voi siirtää verkkoon, mutta 
muita tapahtumia onneksi voi. Jupperilaiset ovat toi-
voneet kuntavaalipaneelia, jonka Laaksolahden kirjas-
ton ystävät järjestää 25.3. Vielä on epäselvää, toteu-
tuuko paneeli osittain vai kokonaan etänä, mutta joka 
tapauksessa sitä pääsee jokainen halukas seuraamaan. 

Tässä vuoden ensimmäisessä lehdessä esittelem-
me johtokunnan ja löydät tiedot kaikista toimikunnista, 
jotka asukkaiden iloksi Jupperin Omakotiyhdistyksessä 
toimivat. Kai Haapamäki on ollut yhdistyksen johtokun-
nan jäsen 40 vuotta, mistä hänelle suuret kiitokset. Yh-
distys on toki iloinen pienemmistäkin panoksista yhtei-
sen kotiseutumme hyväksi! Ole yhteydessä, jos haluat 
tulla mukaan yhteisiin talkoisiin, kirjoittamaan lehteem-
me tai ainakin liittymään jäseneksi. 

Kuten huomaatte, lehtemme ulkoasu on uudistet-
tu taittajamme Elina Airaksisen taitavissa käsissä. Kii-
tämme edellistä taittajaa, Seija Kotipaloa, työstään leh-
den parissa.

Ansioituneet jupperilaiset

Kannen kuva: 
”Pitkäjärven talvinen ranta”
Topi Rantalainen
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JOHTOKUNTA

Sirpa Hertell, puheenjohtaja: 050-566 6818, sirpa.hertell(at)vihreat.fi
Muutin Yhteistuvantielle jo teini-ikäisenä ja samalle tontille saimme rakentaa myöhemmin 
myös omalle perheellemme kodin. Jupperin Omakotiyhdistyksen puheenjohtajaksi minut 
valittiin vuosi sitten ja yhteistyö johtokunnassa on ollut innostavaa ja mukavaa. Hienointa 
Jupperissa ovat lähimetsät, Pitkäjärven ranta ja mukavat asukkaat. Puheenjohtajana haluan 
houkutella kaikki jupperilaiset mukaan yhdistyksen toimintaan tavoitteena säilyttää kotiky-
lämme viihtyisänä ja turvallisena kaiken ikäisille.

Pekka Perttula, varapuheenjohtaja: 0400 507 433, pekkapert(at)gmail.com 
Perheemme toive toteutui täydellisesti v. 1973, kun löysimme tontin Jupperista. Perhee-
seemme kuuluu lapsemme Minttu ja Jonna ja heidän neljä lastaan, jotka asuvat meitä 
lähellä Espoossa. Koulutukseltani olen rakennusalan diplomi-insinööri ja olen eläkkeellä. 
Yhdistyksen jäsen olen ollut 46 vuotta. Vuosina 1981–89 olin yhdistyksen puheenjohtajana.  
Yhdistyksen johtokunnassa haluan tukea Jupperin kaunista luontoa arvostavia ja aikaisem-
min sovittuja kaavoitusperiaatteita. Harrastan puukäsitöitä, liikun mielelläni luonnossa ja 
seuraan kauniin kotiseutuni kehitystä. Jupperi on ihanteellinen paikka asua.

Eeva-Riitta Puomio, siihteeri: 050 531 9219, eeva-riitta.puomio(at)sci.fi 
Olen yhdistyksemme sihteeri ja mukana kaava- ja ympäristötoimikunnassa. Jupperin Oma-
kotiyhdistyksessä olen toiminut 1990-luvulta asti, sihteerinä, puheenjohtajana ja eri toimi-
kunnissa. Työkseni luotsaan Uudenmaan luonnon- ja vesiensuojeluasioita hoitavaa yksikköä 
Uudenmaan ELY-keskuksessa. Jupperilaisia perheestämme tuli 1990-luvun alussa, kun et-
simme omakotitaloa luonnonläheiseltä paikalta, jossa lasten olisi turvallista kasvaa ja josta 
olisi kohtuullisen lyhyt matka töihin ja palveluiden ääreen. Jupperi täytti nämä haaveet, 
ekstrabonuksena oli järvi ja hyvä ”kylähenki”. Näiden asioiden säilyttäminen on minulle 
tärkeää.

Eero Elovaara: 040 503 2158, eero.elovaara(at)gmail.com
Olen muuttanut Jupperiin vuonna 1988, mutta jo 60-luvun lopulta seutukunta on tullut tu-
tuksi Laaksolahden Virin uimarina ja valmentajana.  Olen eläkkeellä ja koulutukseltani diplo-
mi-insinööri. Molemmat lapseni ovat jo maailmalla, mutta käyneet tietysti Jupperin koulun. 
Yhdistystoiminnassa, lähinnä urheiluseuroissa ja järjestöissä, olen ollut mukana 1970-luvulta 
lähtien, viimeksi Paralympiakomitean hallituksessa. Nyt haluan omakotiyhdistyksessä ke-
hittää viihtyisää elinympäristöamme sen luonnonläheisyyttä kunnioittaen, rakentaa uusia 
yhteisöämme palvelevia toimintatapoja ja vahvistaa asukkaiden vuorovaikutusta.

Topi Rantalainen: 040 525 7525, topi.rantalainen(at)gmail.com
Muutimme perheen kanssa Jupperiin kesällä 2019. Jupperi on entuudestaan tuttu, sillä 
asuin täällä lapsena vuosina 1981-99. Lapsuusvuosista on jäänyt mieleen huolettomat kesät, 
sekä monet omakotiyhdistyksen kesä- ja talvitapahtumat. Perheeseen kuuluu puoliso Elina 
ja kaksi kouluikäistä lasta. Nyt on ollut hauska huomata, että Jupperiin on tullut muitakin 
paluumuuttajia, joten jotain erityistä Jupperissa taitaa olla. Jupperissa pidän luonnonlähei-
sestä maalaistunnelmasta järven kupeessa ja haaveena onkin Pitkäjärven saaminen parem-
paan kuntoon.

Risto Tiilikainen: 040 544 7890, risto.tiilikainen(at)gmail.com 
Vanhempani hankkivat rauhan tultua v. 1946 Jupperista tontin, jonne oma perheeni muutti 
Pitkäjärven toiselta puolelta v. 1980. Ammatissani toimin analyysilaitteiden asiantuntijana ja 
vielä eläköitymisen jälkeenkin jatkoin oman toiminimen nimissä elektronimikroskopia-alalla. 
Harrastuksenani on ollut mm. elektroniikka, radioamatööritoiminta, ristikot ja kuulemma 
saivartelu (so. sanonnan tarkkuus). Jupperin Omakotiyhdistyksen tulee vaatia viranhaltijoilta 
alueemme infrastruktuurin ja palvelujen parempaa kehittämistä. Haluan myös korostaa hy-
väksytyn kaavoituksen velvoitteita. Siksi halusin liittyä mukaan kaava- ja ympäristötoimikun-
taan.

Reino Tammela: 0400 413 333, reino.tammela(at)gmail.com 
Muutin Jupperiin 65 vuotta sitten suoraan synnytyslaitokselta. Rakensimme 1994 omakoti-
talon Palomäenportti 2:een vanhempieni tontille ja asustelemme siinä vaimoni, Ullan, kans-
sa kahdestaan kun molemmat poikanne ovat jo lentäneet maailmalle. Eläkkeellä ollessa 
on nyt aikaa kaikenlaisille harrastuksille: päällimmäisenä on tietysti talomme kunnossapito, 
mutta harrastuksina ovat myös kesämökin kunnossapito, moottoripyöräily, moottorikelkkailu 
ja metallityöt. On erittäin mielenkiintoista ja palkitsevaa olla Jupperin Omakotiyhdistyksen 
toiminnassa mukana ja omalta osaltani vaikuttamassa mihin suuntaan asuinympäristömme 
tulee kehittymään.

Tapani Vuopala, johtokunnan valitsema taloudenhoitaja: 
040 532 2114, tapani.vuopala(at)crowehorwath.fi
Toimin Jupperin Omakotiyhdistys ry:n johtokunnan nimeämänä taloudenhoitajana. Tehtävii-
ni liittyvät läheisesti yhdistyksen sijoitusvarallisuuden hoitamiseen liittyvät asiat yhdessä ta-
loustoimikunnan ja johtokunnan kanssa sekä esityksen laatiminen yhdistyksen talousarvioksi 
ja tilinpäätöksen laatiminen. Olen jupperilainen vuodesta 1993 alkaen.

Ylhäällä vasemmalta:
Topi Rantalainen 
Paula Rantanen

Anu Savola
Eero Elovaara

Risto Tiilikainen
Tapani Vuopala

Eeva-riitta Puomio
Sirpa Hertell

Pekka Perttula
Jukka Koskimäki

Jukka Koskimäki: 0400 413 887, jukkap.koskimaki(at)gmail.com 
Asun Palomäellä ja ammatiltani olen DI, mutta nyt jo eläkkeellä. Olemme vaimoni kanssa 
viihtyneet mainiosti Palomäentiellä jo 21 vuotta niin hyvien naapureiden kuin rauhallisen 
ympäristönkin ansiosta. Omakotiyhdistyksen johtokunnassa voin olla mukana edistämässä 
Jupperin kehitystä nykyistä asuinympäristöä ja luontoa kunnioittaen.

Paula Rantanen: 050 5373140 paula.rantanen29(at)gmail.com
Olen paluumuuttaja-jupperilainen. Olemme nyt asuneet 2 vuotta Jupperissa. Perheeseeni 
kuuluu puolisoni ja kaksi poikaa (6- ja 8-vuotiaat). Asumme Rantapuiston lähellä, ja olem-
mekin ahkerasti puistoilleet siellä. Keinut, hiekkalaatikko, kiipeilytelineet, jalkapallokenttä 
ja hyvät kiipeilypuut ovat olleet meidän lasten suosiossa. Tänä talvena on ihanaa, kun lähin 
luistelukenttä on niin lähellä!

Anu Savola: 040 689 8262, savola.anu(at)gmail.com 
Asun Palomäentiellä mieheni ja marraskuussa syntyneen esikoispoikamme kanssa.
Muutimme tänne mieheni juurille kolmisen vuotta sitten, itse olen kotoisin Oulusta. Oma-
kotiyhdistyksessä haluan edistää yhteisöllisyyttä ja viihtyisää asuinympäristöä. Haaveeni on, 
että saisimme joskus rakennettua Jupperiin hienon leikkipuiston ja pihakuntosalin, jonne 
voisi tulla viihtymään koko perheellä.

KUVAT: PEKKA PUOMIO
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HAASTATTELU

Opetusneuvoksena 
eläkkeelle 

J Jupperin koulun rehtori Jouni Holopainen päätti vir-
kauransa joulukuussa. Tasavallan presidentti  myönsi 

hänelle 11.12.2020 opetusneuvoksen arvonimen.  Pe-
rusteluina olivat pitkä ja ansiokas elämäntyö Jupperin 
koulun rehtorina, oppimisen, opetuksen ja oppimis-
ympäristön kehittäjänä sekä rakentava luottamus- ja 
yhteistyötoiminta Espoon opetustoimessa, Helsingin 
seudun rehtorit ry:n hallituksessa, Espoon tuomiokirk-
koseurakunnassa, Jupperin omakotiyhdistys ry:ssä ja 
Laaksolahden kirjastonystävät ry:ssä. Jupperin Omako-
tiyhdistys onnittelee uutta opetusneuvosta!

Jounin työ Jupperin koulussa alkoi luokanopetta-
jana ja vararehtorina vuonna 1992. Vuonna 1994 hänet 
valittiin koulun rehtoriksi. Työtä Jupperin lasten ja per-
heiden hyväksi hän teki yli 28 vuotta. 

Virkauraa miettiessään Jouni kertoo, että päällim-
mäisenä on kiitollisuus.”Yhteistyössä työyhteisön, joh-
tokunnan, huoltajien, asukasyhdistysten ja luottamus-
henkilöiden kanssa olen saanut toteuttaa, kehittää ja 
mahdollistaa alueen lapsille ja nuorille parasta mahdol-
lista oppimisympäristöä, arjen onnistumisia ja yhteisiä 
juhlahetkiä. Yhdessä olemme saaneet tämän kaiken ai-
kaan.” 

Yhtenä esimerkkinä alueen toimivasta yhteistyö-
tä hän mainitsee rehtorin aamukahvit.  Niillä on käynyt 
lukuisia henkilöitä ja ryhmiä kuulemassa ja pohtimas-
sa koulun näkökulmasta tärkeitä asioita. Päällimmäise-
nä muistona on marraskuun lopussa työyhteisön järjes-
tämät läksiäiset. 

 Rehtorin näkökulmasta Jupperin koulu on ollut 
upea työpaikka, jossa on erityisen paljon hyvää: am-
mattitaitoiset, työhönsä sitoutuneet ja yhteistyöhalui-
set opettajat ja erinomaisesti käyttäytyvät, oppimisen 
iloa ja halua sekä turvallisuutta kokevat lapset. ”Kun tä-
hän yhdistetään lapsistaan huolehtivat aikuiset, jotka 
ovat kiinnostuneet lastensa tulevaisuudesta ja koulun 
toiminnasta, hahmottuu sellainen yhteisöllisyys, josta 
monella alueella vain unelmoidaan”, toteaa Jouni.  

 Miten koulumaailma on muuttunut viimeisen kol-
men vuosikymmenen aikana? Jouni näkee, että opet-
tajasta on tullut oppimisen ohjaaja, oppilaasta yhä 
enemmän oppimisen omistajia ja oman työnsä arvioija. 
Rehtorin työssä hallinnolliset tehtävät ovat lisääntyneet 
ja vieneet aikaa pedagogiselta johtamiselta, mitä Jou-
ni pitää valitettavana.  

 Jupperin koulun oppilasmäärä on lähes kaksin-
kertaistunut viimeisen 30 vuoden aikana. Pienestä kylä-
koulusta on kasvanut yksi Espoon suurimmista alakou-
luista. Kolmessa rakennuksessa työskentely on tuonut 
omat haasteensa. ”Luottamus siihen, että tilanne jos-
kus vielä muuttuu ja koulu saa toimia saman katon 
alla on sekä työllistänyt, mutta antanut myös uskoa, 
että periksiantamattomuus  ja määrätietoisuus palki-
taan”,  Jouni kiittää koulun johtokuntia ja alueen luot-
tamushenkilöitä.  Työ koulutilojen puolesta alkoi jo 20 
vuotta sitten ja jatkuu edelleen. ”Nyt on valo lähempä-
nä kuin koskaan. Koulun, kirjaston ja päiväkodin muo-
dostama oppimiskeskus valmistuu nykyiselle kouluton-
tille näillä näkymin vuonna 2026.” 

 Miten lapset ja suhtautuminen oppimiseen on 
muuttunut? Aikuisten aika lapsille on vähentynyt. Lap-
sissa muutos näkyy suhtautumisessa aikuisiin. Pelimaa-
ilma ja sosiaalinen media näkyy myös koulun arjessa. 
Pitkäjänteisyys ja sitkeys tehdä asioita ovat vähenemäs-
sä.  Muutoksesta huolimatta oppilaiden hyvät oppimi-
sen taidot ovat säilyneet. ”Hyvät käytöstavat ja perus-
kohteliaisuus näkyvät arjessamme ja ne ovat koulumme 
käyntikortteja”, kiittää Jouni. ”Samoin huoltajien sitou-
tuneisuus rakentavaan yhteistyöhön koulun kanssa on 
säilynyt vuosien saatossa.” 

 Jouni luottaa siihen, että Jupperissa koulu py-
syy ja paranee. Pohdintaa aiheuttaa kuitenkin se, mitä 
resursseja jää kouluille soten jälkeen. Jääkö riittävästi 
resursseja kaikille niille, jotka sitä tarvitsevat. Erityisop-
pilaiden sijoittaminen jatkossa lähikouluun on iso muu-
tos. Miten resurssit riittävät tarvittavaan tukeen, jää 
nähtäväksi, pohtii Jouni. 

Jouni kertoi jättävänsä koulun seuraajan käsiin 
luottavaisin ja kiitollisin, mutta samalla haikein mielin. 
”Tämä työ ja koulu ovat olleet pitkään tärkeä ja mer-
kityksellinen osa elämääni. Keväällä valittava seuraa-
jani tulee saamaan toimivan koulun upealta alueelta, 
jossa välitetään ja tuetaan oppilaita ja jossa perusar-
vot ovat kunniassaan.” Tuleva uusi rakennus luo paljon 
mahdollisuuksia. Jupperin koulun uudisrakennuksen 
Jouni näkee oppimiskeskuksena, jossa on tilat myös 
alueen asukkaille, erityisesti nuorille. Jouni nosti esiin 
ehdotuksen yhteisen kokoontumis-, juhla- ja harrastus-
paikan saamisen uuteen oppimiskeskukseen. Työ sen 
eteen on jo aloitettu. 

 Jouni Holopainen on toiminut myös Jupperin 
Omakotiyhdistyksen johtokunnassa. Yhteisen hyvän 

järjestäminen ja yhteisistä asioista huolehtiminen ja vai-
kuttaminen ovat Jounin näkemyksen mukaan omako-
tiyhdistyksen keskeisiä tehtäviä.  Omakotiyhdistykselle 
Jouni ehdottaa yhteistyön kehittämistä koulun kanssa. 
Vastuun antaminen lapsille ja nuorille kasvattaa vastuu-
seen.   

 Eläkepäiville riittää vielä virtaa ja tekemistä, muu-
tenkin kuin kahden lapsenlapsen vaarina.  

Koululaisten vanhempina olemme saaneet iloita 
Jounin huilunsoitosta. Musiikin lisäksi aikaa tulee jat-
kossakin viemään autoharrastus (MB, VW Sonderbus 
sekä Messerschmitt) sekä kodin ja pihan kunnostus ja 
hoito kuten kaikilla omakotiasukkailla. Jouni on vai-
monsa Saijan kanssa harrastanut jo viisi vuotta kilpa-
tanssia, jolle jää myös enemmän aikaa. Musiikki, liike ja 
rytmi ovat vieneet mennessään. Opettajina ovat Tans-
sii tähtien kanssa -ohjelmasta tutut Sami Helenius ja Kia 
Lehmuskoski. 

 Rehtorin läksiäisiä vietettiin koululla marraskuun 
lopussa. “Korona-rajoitukset huomioiden oli hienoa 
saada tavata entiset esimieheni, entisiä kollegoitani, 
tärkeimmät yhteistyökumppanini ja lopuksi koko työ-
yhteisöni”, iloitsee Jouni. Edellisellä viikolla hän vierai-
li kaikissa luokissa ja kertoi lapsille omasta elämästään 
ja koulupolustaan sanoin ja kuvin ja sai nauttia lasten 
laulu-, soitto-  ja runoesityksistä. ”Sain kaikilta luokilta 
kortin, joissa oli myös erinomaisia vinkkejä eläkepäivi-
en viettoon”, Jouni kertoo. ”Jätin itse heille kaikille elä-
mänohjeiksi neljä keskeistä elämänoppia, joilla pärjää 
ja joilla olen itse pärjännyt elämässä”. 

1. Unelmoi joka päivä ja tee töitä  
unelmien eteen, että ne toteutuvat. 

2. Näe hyvä itsessäsi, toisissa ja  
ympäristössäsi. 

3. Rakenna elämäsi vahvuuksillesi. 
4. Säilytä aina oppimisen ilo. 

Nämä sopivat loistaviksi 
elämänohjeiksi meille kaikille. 

TEKSTI: EEVA-RIITTA PUOMIO
KUVAT: S. 6 PEKKA PUOMIO

S. 7 JOUNI HOLOPAISEN KUVA-ARKISTO
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KULTTUURI

Wagner-sopraano 
Jupperissa

aina mahdollisuuden tullen. Esimerkiksi Wienistä, jos-
sa Välkillä oli kiinnitys pitkään 1960-luvulla, hän lensi 
kuukausittain Suomeen, mutta vaikkapa New Yorkista 
matkustaminen ei ollutkaan niin helppoa. 1969 Välkki 
päättikin pitkälti koti-ikävän vuoksi palata perheensä 
luo Suomeen. Ikävä kyllä rooleja ei tuntunut kotimaasta 
löytyvän – ilmeisesti Välkillä oli erimielisyyksiä Kansallis-
oopperan silloisen ylikapellimestarin kanssa. Nyt Välkil-
lä oli aikaa koota leikekirjaa urastaan,  pestä lattioita ja 
saunoa Jupperin talossa. Näin hän kertoo elämäkerras-
saan: ”Kun nykyisessä kodissamme, Jupperissa olevas-
sa metsikön ympäröimässä omakotitalossa siivoan ja 
pesen lattioita, en voisi kuvitellakaan käyttäväni muu-
ta puhdistusainetta kuin vanhaa tuttua mäntysuopaa. 
Sen tuoksu on jo lapsuudenkodistani alkaen ’tarttunut 
nenääni’ ja kuuluu ilman muuta yhteen puhtaan tun-
nelman kanssa. Samoin kuin lauantai-iltaisen lämpimän 
saunan ja raikkaiden saunavihtojen tuoksu. Senköhän 
takia olen jatkuvasti niin innokas saunoja, että kylven 
melkein joka ilta?” (Anita Välkki. Taiteen vuoksi, s. 8).  
Toki talossa oli myös flyygeli, sen jupperilaiset tiesivät. 
Flyygeli jäi taloon Välkin muuttaessa pois - tämän kuu-
limme talossa seuraavaksi asuneelta Eija Vesanderilta. 

Talossa toimi Välkin pois muutettua Vesanderien 
Kerameija-niminen yritys, jonka keramiikkaruukkuja ja 
-astioita löytyy varmasti vieläkin monesta jupperilaises-
ta kodista. Itsekin opin tuntemaan Tammipääntien ta-
lon Kerameijan talona, ja muistan hyvin talon pihaa ko-
ristaneet keramiikkaesineet. Kerameijasta on kirjoitettu 
aiemmin JOY-lehden numerossa 4/2007 – lehti on lu-
ettavissa netissä. Aiheesta ilmestynee lisää myös tule-
viin JOY-lehtiin. Lehdessä 1/1995 on myös lyhyt kirjoi-
tus Anita Välkistä. 

Jos haluatte kuunnella Anita Välkkiä, se onnistuu 
vaikkapa Ylen Elävässä arkistossa: 

https://yle.fi/aihe/artikkeli/2011/04/28/anita-valkki-
laulaa-wagneria. 

Lisätietoa Anita Välkistä ja tämän jutun lähteet 
löytyvät täältä:

Sallamo, Irmeli 1971: Anita Välkki. Taiteen vuoksi

https://suomenwagnerseura.org/k05/valkki.pdf: 
Anita Välkki

https://yle.fi/aihe/artikkeli/2020/10/25/aikansa-suurin-
dramaattinen-sopraano-anita-valkki-ei-pelannyt-mi-
taan-musiikin

http://www.anitavalkki.fi/elama-ja-ura/
dramaattinen-sopraano-anita-valkki

TEKSTI: JASMINE WESTERLUND
KUVA: ELINA AIRAKSINEN

Mitä kaikkea Jupperin talot kertoisivat, jos osaisivat 
puhua? Tammipääntien lopussa sijaitseva kaunis 

puutalo, joka nykyään on vaalea,  mutta jonka lapsuu-
destani muistan mustana, voisi kertoa maineikkaasta 
oopperalaulaja Anita Välkistä, joka asui talossa kolmi-
sen vuotta, n. 1969–1972.  

Ihme kyllä Jupperista ei löydy Anita Välkin polkua 
tai edes laulajan mukaan nimettyä puistoa. Ylipäätään 
tietoa tästä – yhdestä Suomen kuuluisimmasta – oop-
peralaulajasta on vaikea löytää.  Elämäkerralliset tiedot 
sentään löytyvät.  

Valkeakoskella köyhään perheeseen syntynyt Ani-
ta Välkki (1926–2011) lauloi jo pienenä – ensin velvolli-
suudentunnosta perheen vieraille, ja sitten pihalla saa-
dakseen rahaa jäätelöön. Hän aloitti kuitenkin uransa 
näyttelijänä Kokkolan Työväen teatterissa ja Vaasan 
suomalaisessa teatterissa – teattereissa hän teki myös 
laulurooleja mahdollisuuksien mukaan. 1955 Välkki sai 
sopimuksen Kansallisoopperaan heti koelaulunsa jäl-
keen, ja näyttelijän ura vaihtui laulajan tieksi. Läpimur-
to Kansallisoopperassa tapahtui Toscan myötä, ja sitä 
seurasivat vierailut Tukholman kuninkaalliseen ooppe-
raan. Tukholmassa Välkki lauloi Wagnerin Valkyyrian 
Brünnhilden haastavan roolin, kaiken lisäksi suomek-
si, koska aikaa opetella roolia saksaksi ei ollut tarpeek-
si! Tukholmaa seurasivat suuret oopperatalot, Lon-
toon Covent Garden ja New Yorkin Metropolitan, ja 
suomalaisen laulajan upeasta äänestä kohistiin ympä-
ri maailmaa. Lontoon ja New Yorkin jälkeen vuorossa 
oli Wienin valtionooppera ja kuuluisista kuuluisimmat 
Bayreuthin oopperajuhlat kesinä 1963 ja 1964.  Kaiken 
kaikkiaan eri oopperanäyttämöitä kertyi Välkin uralle 14 
kappaletta. 

Maailmalla Välkki ehti laulaa lukemattomien kuu-
luisien kapelimestarien ja oopperanjohtajien ohjauk-
sessa – Baureythissa Välkkiä ohjasi esimerkiksi Wolf-
gang Wagner, säveltäjä Richard Wagnerin lapsenlapsi. 
Välkki esiintyi tietenkin myös useiden tunnettujen ba-
ritonien ja tenorien kanssa, kuten vaikkapa Hans Hot-
terin ja Norman Baileyn parina. Vaikka oopperan maa-
ilmaa on pidetty kovana ja kilpailuhenkisenä, Välkki 
muisteli lämmöllä kollegoitaan ja hauskoja tapahtumia 
oopperalavojen kulisseissa. 1960-luvun lopulla Välkki 
kuitenkin palasi maailmalta Suomeen, ja esiintyi useis-
sa rooleissa Savonlinnan oopperajuhlilla, mutta lauloi 
myös erilaisissa konserteissa ja jopa ravintola-showssa. 
Oman laulu-uransa jälkeen hän opetti aktiivisesti Sibe-

lius-akatemiassa 1980-luvulta aina elämänsä loppuun 
asti, ja hän koulutti monia menestyksekkäitä laulajia. 
En ihmettele Välkin suosiota maailmalla - hänestä van-
huudenpäivinä tehdystä televisiohaastattelusta välittyy 
lämpö, innostus ja karisma. Välkki teki sitä, mitä rakasti 
ja minkä osasi parhaiten, eikä jäänyt miettimään kolle-
goiden kateutta tai omaa koulutuksen puutettaan.  

Mutta se talo Jupperissa, millaista elämää siel-
lä elettiin? Välkin yksityiselämästä ei juuri ole saatavil-
la tietoa – kenties muutama kymmenen vuotta sitten 
median edustajat olivat niin humaaneja, etteivät sellai-
sia tietoja udelleet. Vuonna 1971 ilmestynyt elämäker-
ta valottaa asiaa sen verran, että Välkin äiti hoiti laula-
jan tytärtä Raijaa sopraanon kiertäessä maailmaa. Tytär 
syntyi lyhyestä nuoruuden suhteesta, mutta sittemmin 
Välkki avioitui viulisti Usko Aron (1922–1992) kanssa, ja 
kuvaa avioliittoa poikkeuksellisen onnelliseksi. Aro hoi-
ti perheen kodin ja tyttäret – omansa ja Välkin tyttären 
– puolison pitkien esiintymismatkojen ja ulkomaan kiin-
nitysten aikana. 

Aina mahdollisuuden tullen Aro lensi tapaa-
maan Välkkiä sinne, missä tämä milloinkin oli esiinty-
mässä; lumituiskuiseen New Yorkiin tai kesäisen veh-
reään Bayreuthiin. Välkki myös kävi kotona Suomessa 

Kuva: ”Oopperalaulajatar Anita Välkki kotonaan” 
Kyytinen Pekka, 1950-luvun puoliväli
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KIRJASTOLLA

Tietoturvailta 
18.11.2020

Kirjaston ystävien Tietoturvaillta 18.11.2020 toteu-
tettiin koronatilanteen vaatimia rajoituksia noudat-

taen. Urpo Kotipalo kertoi internetin riskeistä ja turval-
lisesta käytöstä.

Palveluntarjoajat haluavat tuntea käyttäjänsä
Verkossa kerätään tietoa käyttäjien toiminnasta. Tämä 
on hinta siitä, että palvelut ovat ilmaisia. Tiedon avulla 
mainonta kohdistetaan sopiville käyttäjäryhmille otolli-
simmalla hetkellä.

Kun avataan selain ja siirrytään uutena käyttäjänä 
jollekin verkkosivulle, sivulla pyydetään lupaa kerätä se-
lailutietoja evästeiden (keksit, cookies) avulla. Evästei-
tä hyväksyessä voi hyväksyä kaikki tai valita, mitä tietoja 
tallennetaan. Välttämättömät evästeet ovat tarpeellisia 
sivuston toiminnallisuuden kannalta; ne auttavat tun-
nistamaan käyttäjän ja parantamaan sivustojenkäyttö-
kokemusta.

Google kerää uskomattoman määrän tietoa ver-
kon käyttäjistä. Jokaisen on mahdollista saada nähdäk-
seen nämä tiedot ja myös vaatia niiden poistamista.

Myös sosiaalisen median sovellukset seuraavat 

tarkasti käyttäjien toimintaa. Niissä annetaan myös laa-
jat oikeudet käyttäjän tuottamaan teksti- ja kuvatie-
toon. On hyvä muistaa, että verkossa ei ole kirjesalai-
suutta.

Huijarit ovat aktiivisia
Identiteettivarkaus ovat merkittävä uhka verkossa. 
Henkilötietojen jakamisessa ja henkilökohtaisten asia-
kirjojen käsittelyssä kannattaa olla tarkkana. Eri lähteis-
tä kerättyjen tietojen avulla on mahdollista tehdä verk-
ko-ostoksia ja muita toimia toisen henkilön nimissä, 
vaikkakin vuoden vaihteessa verkkomaksamisen tieto-
turvavaatimukset kiristyivät.

Mainontaa voi torjua mm. käyttämällä eri selaimia 
eri tarkoituksiin, kuten sosiaaliseen mediaan ja uutissi-
vustojen lukemiseen.

Kuten viime syksynä ilmi tulleessa Psykoterapia-
keskus Vastaamon tapauksessa tuli selväksi, käyttäjä 
ei itse usein pääse hallitsemaan tietojensa yksityisyyt-
tä. Have I Been Pwned -palvelussa, https://haveibeen-
pwned.com voi tarkistaa, onko oma sähköpostiosoite 
vuotanut jossain tunnetussa verkkohyökkäyksessä. 

Monet ovat saaneet puhelun Microsoftin tukipal-
velusta, jossa väitetään, että tietokoneen kanssa on on-
gelmia. Käyttäjältä pyydetään etäyhteyttä, jonka kautta 
kerätään tietoa koneelta rikollisiin tarkoituksiin. Tällai-
siin ehdotuksiin ei pidä tarttua.

Älä usko kaikkia viestejä
Pankkien nimissä lähetetään huijausviestejä, jotka ovat 
ulkoasultaan oikean näköisiä. Viesteissä voidaan pyy-
tää kirjautumaan pankkitunnuksilla tietojen päivittämi-
seksi. On hyvä muistaa, että pankit eivät koskaan lähetä 
viestejä, joissa olevan linkin kautta siirrytään palveluun. 
Huijauksen tarkoituksena on saada käyttöön pankkitun-
nukset. Myös luottokorttien tietoja kerätään vastaavien 
huijausten avulla. Kaksivaiheinen tunnistautuminen pa-
rantaa palvelujen käytön turvallisuutta.

Mainoksia voi estää näkymästä
Ilmaisohjelmissa tulee usein lisätoimintoja, joilla ohjel-
man kehittäminen rahoitetaan. Nämä voivat olla mai-
noksia, ylimääräisiä ohjelmia tai pahimmillaan hait-
taohjelmia. Selaimiin on saatavilla lisäosia, kuten 
uBlock-ohjelma, jolla voi estää Javascript-sovellusten 
toiminnan ja siten parantaa käytön turvallisuutta.

Vaikeasti murrettava salasana
Hyvän salasanan voi muodostaa esimerkiksi muuta-
masta sanasta, jotka on helppo muistaa, ja näiden vä-
liin laitetaan ylimääräisiä merkkejä. Sanan voi kirjoittaa 
jostain kohdasta väärin, jolloin salasanojen murto-oh-
jelma ei löydä sitä sanakirjastaan. Salasanan pituus vai-
kuttaa ratkaisevasti salasanan turvallisuuteen.

Huijaussivusto voi asentaa koneelle keylogger-
ohjelman, joka lukee näppäimistön painallukset ja lä-
hettää tiedot eteenpäin. Näin on mahdollista kerätä 
kirjautumistietoja, joiden avulla voidaan kirjautua käyt-
täjän nimissä eri palveluihin. Windowsin palomuuri ja 
virustorjunta ovat yleensä riittävä suoja ehkäisemään 
näitä hyökkäyksiä. Myös F-secure ja Avast ovat turval-
lisia käyttää.

Sähköpostiosoitteita voidaan kalastella oikei-
ta verkko-osoitteita muistuttavissa verkko-osoitteissa. 
Näitä osoitteita myydään roskapostien lähettäjille. On-
kin erittäin tärkeää, että eri palveluihin käytetään eri 
salasanoja varsinkin, jos niissä käsitellään raha-asioita. 
Kirjautuminen käyttämällä Google-tunnusta kirjautu-
mislinkin kautta on turvallista.

TEKSTI JA KUVA: ESKO UOTILA

Kuva: ”Linnut syksyisellä Pitkäjärvellä”, Elina Airaksinen
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Kai Haapamäki yhdistyksen 
johtokunnassa 40 vuotta

Yhdistyksemme syyskokouksessa Kai ei asettunut 
ehdolle johtokuntaan. Näin hän päätti 40 vuotta 

kestäneen aktiivisen työnsä yhdistyksemme johtokun-
nassa. Kai kuitenkin lupasi olla edelleen mukana Oma-
kotiyhdistyksen toiminnassa.

Tämän lupauksen otamme kiitollisena vastaan, sil-
lä Kai on ollut vahva kivijalka monissa yhdistyksen ak-
tiviteeteissä. Rakennusalan ammattilaisena hänellä on 
myös ollut taitoa hankkeidemme käytännön toteutuk-
sissa.

Minulle on mieluista muistella Kain työtä yhdis-
tyksessä.  Meillä on sama tausta Jupperissa. Raken-
simme samana vuonna asunnot lähelle toisiamme ja 
osallistuimme vuoroin toistemme rakennustalkoisiin. 
Tämän lisäksi olimme töissä samassa konsulttiyritykses-
sä. Omakotiyhdistykseen liityimme heti Jupperiin muu-
tettuamme. Me osallistuimme yhdistyksen toimintaan 
koko perheen voimin.

Ensimmäisen polven jupperilaiset muuttivat Jup-
periin 1930-50 luvuilla ja rakensivat kesämökin tai 
asunnon. Kai kuului toisen polven jupperilaisiin, jotka 

1960-70-luvuilla rakensivat ympärivuotisen asunnon.
Kain 40-vuotinen ura johtokunnassa ja yhdistyk-

sessä on ainutlaatuinen. Se on ennätyksellisen pitkä ja 
siihen mahtuu uskomaton määrä erilaista kotiseudun 
hyväksi tehtyä työtä. Kai on vuosien mittaan kuulunut 
mm. talkoo-, ranta-, mökki-, talous-, perinne- ja tiedo-
tustoimikuntiin. 

Kain pitkää työtä yhdistyksessä kuvaa hyvin se, 
että hän on ollut Olavi Laineen  (1930–2015) puheen-
johtajuuden jälkeen johtokunnassa seitsemän puheen-
johtajan aikana.

Kai muistaa hyvin 1980-luvun yhdistyksemme ak-
tiivisimpana aikana. Päällimmäisenä tulevat mieleen 
monenlaiset kerhot, yhteishenkeä kohottaneet tapah-
tumat sekä kaupungin avustama talkoot. Talkoilla ra-
kensimme mm. Pitkäjärventien koivukujan ja Rantanii-
tyn urheilukentän. Kailla oli merkittävä rooli talkoissa, 
joihin osallistui parhaimmillaan yli 100 jupperilaista. 
Jupperin uimarannan rakentamiseen ja vuotuiseen yl-
läpitoon Kai on vastuullisesti osallistunut monien vuo-
sien ajan.

Kaille henkilökohtaisesti parhaita saavutuksia on 
ollut toiminta 1980-luvulla POVAKA (polttolaitoksia 
vastustava kansanliike) -ryhmässä. Ryhmässä saimme 
estettyä Juvanmalmille suunnitellun jätteenpolttolai-
toksen, joka olisi ollut silloisen tekniikan mukaan todel-
linen ”myrkkylaitos”.

Kai oli aktiivisesti mukana 1980-luvulla, kun taiste-
limme Jupperin asemakaavoista kohtalaisen hyvin tu-
loksin. Asukaskyselyn ansiosta saimme asemakaavoi-
himme asuntojen lukumäärärajoituksen, jolla estimme 
valloille tulleen ylitehokkaan rakentamisen. Kylältäm-
me löytyi kiitettävä yksimielisyys asemakaavaesityk-
seemme. Muistamme Kain aktiivisena asukaskyselyn 
haastattelijana. 

Kai muistaa hyvin, kun 1990-luvulla kunnostim-
me Tammenterhon yhdistyksemme toimitilaksi ja sa-
malla saimme arkistoja ja varastoja pois henkilökohtai-
sista tiloista. Kai oli merkittävästi mukana, kun saimme 
vuokrattua purkulistalla olleen autiotalon kaupungilta. 
Kai on alusta alkaen ollut Tammenterhon ”mökki-isän-
tänä”.

Näin Kai muistelee: ”Yksi mielenkiintoisista tal-
koista oli, kun Pitkäjärven roskakalastuksen yhteydes-
sä saatiin verkkoihin noin 20 kg kuhia, jotka talkoilla fi-
leerattiin ja  pakastettiin. Minun tehtäväksi jäi valmistaa 

niistä syksyn römppäjäisiin kalasoppaa 30 litraa – hyväl-
le maistui ja kaikki syötiin.” 

 Osallistumista Kotiseutupäiville Kai arvostaa. Hä-
nellä on ollut mahdollisuus käydä  Kotisetupäivillä ym-
päri maatamme Sodankylästä Turkuun. ”Olen saanut 
niiltä paljon kotiseututietoa ja olen kuullut muiden ko-
tiseutuyhdistysten kokemuksia”. 

 Kun Kaita haastattelin, hän totesi: ”Viime vuodet 
ovat olleet minulle lievästi sanottuna tuskaisia sekä tur-
hauttavia varsinkin kun yhdistyksemme tulisi tehdä jä-
seniään palvelevaa kotiseututyötä. Palomäen kiinteis-
töstä jäsenistölle esitetyt jopa asemakaavan vastaiset 
ratkaisut ovat aiheuttaneet riitaisuutta ja kysymyksiä 
kotiseututyön arvoista. Olen tyytyväinen, kun Palomä-
en kiinteistöstä ollaan saamassa jäsenistön toivoma 
ratkaisu. Toivottavasti yhdistyksemme tulevat päättäjät 
osaavat hyödyntää pitkään tulevaisuuteen yhdistyksen 
varoja oman kylän hyväksi.” 

Kiitos Kai merkittävästä ja aktiivisesta toiminnasta 
yhdistyksemme johtokunnassa koko yhdistyksen 
puolesta!

Kuva: ”Jupperin ranta jäiden tultua”, Topi Rantalainen

TEKSTI: PEKKA PERTTULA 
KUVA: PEKKA PUOMIO

AJANKOHTAISTA OMAKOTIYHDISTYKSESTÄ
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AJANKOHTAISTA OMAKOTIYHDISTYKSESTÄ

Aika ja paikka:  17.12.2020 klo 18, Teams-kokous
Läsnäolijat:  Liite 1

1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kak-
si pöytäkirjantarkastajaa sekä muut mahdolliset ko-
kouksen toimihenkilöt.
Yhdistyksen puheenjohtaja Sirpa Hertell avasi koko-
uksen klo 18.05. Kokouksen puheenjohtajaksi valit-
tiin Jarmo Nieminen ja sihteeriksi Eeva-Riitta Puomio. 
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Juhani Soininen ja Juha 
Vepsäläinen. Äänestys hoidettaisiin Opavote-järjestel-
mällä, jonka tekniikasta vastaa Topi Rantalainen toimi-
en myös ääntenlaskijana. 

2. Todetaan kokouksen osanottajat ja heidän ääni-
valtaisuutensa.
Kokoukseen osallistui 29 henkeä, 28 varsinaista jäsentä 
ja yksi perhejäsen (liite 1).  

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokous on sääntöjen mukaan laillinen, kun kokouskut-
su on pantu nähtäville yhdistyksen ilmoitustaululle 14 
vuorokautta ennen kokousta. Kokouskutsu oli laitettu 
yhdistyksen ilmoitustauluille 2.12.2020 ja kokous to-
dettiin sääntöjen mukaan koolle kutsutuksi, lailliseksi ja 
päätösvaltaiseksi.

4. Käsitellään johtokunnan esitys vuoden 2021 toi-
mintasuunnitelmaksi 
Sirpa Hertell esitteli johtokunnan esityksen vuoden 
2021 toimintasuunnitelmaksi. Toimintasuunnitelma hy-
väksyttiin esitetyssä muodossa (liite 2). 

Kimmo Sierimo esitti, että yhdistys hankkisi uimatikkaat 
Avantosaukot ry:n laiturille ”surffirantaan”. Asia jätet-
tiin johtokunnan päätettäväksi.

5. Käsitellään johtokunnan esitys vuoden 2021 ta-
lousarvioksi, määrätään yhdistykselle suoritettavien 
sääntöjen 4 pykälässä mainittujen liittymis- ja jäsen-
maksujen suuruus ja päätetään johtokunnan jäsenille 
ja tilintarkastajille maksettavista palkkioista ja kor-
vauksista.
Taloudenhoitaja Tapani Vuopala esitteli talousarvioesi-
tyksen vuodelle 2021. Esityksessä ei ole huomioitu ke-
väällä 2021 tapahtuvaksi suunnitellun yhdistyksen Pa-
lomäen kiinteistön myynnin aiheuttamia muutoksia. 
Talousarvio hyväksyttiin esitetyssä muodossa (liite 3). 
Liittymismaksut päätettiin pitää johtokunnan esityksen 
mukaisesti ennallaan: varsinainen jäsen 30 €, perhejä-

sen 25 € ja henkilöjäsen 20 €. Vuotuista jäsenmaksua ei 
peritä. Kannatusjäsenmaksu henkilöjäseneltä on 80 €/ 
vuosi ja yhteisöjäseneltä 200 €/vuosi. 

Johtokunnan jäsenten ja tilintarkastajien palkkiot 
päätettiin pitää ennallaan: puheenjohtaja 600 €/vuosi, 
sihteeri 520 €/vuosi, johtokunnan jäsen 20 €/kokous, 
taloudenhoitaja 520 €/vuosi, JOY-lehden toimitussih-
teeri 400 €/vuosi, JOY-lehden taittaja 400 €/vuosi. Ti-
lintarkastajille maksetaan laskun mukaan.

6. Valitaan johtokunnan puheenjohtaja vuodeksi 
2021.
Sirpa Hertelliä ehdotettiin ja kannatettiin puheenjohta-
jaksi. Muita ehdotuksia ei ollut. Puheenjohtajaksi vuo-
delle 2021 valittiin Sirpa Hertell.  

7. Valitaan erovuoroisten tilalle uudet johtokunnan 
jäsenet kaudelle 2021 – 2023 ja täytetään mahdol-
liset muut vapaat johtokunnan paikat niiden jäljellä 
oleviksi toimikausiksi.
Täytettiin erovuoroisten jäsenten (Kai Haapamäki, Anu 
Savola, Kimmo Sierimo) paikat.  Sierimon paikka oli va-
paana, koska hän oli eronnut johtokunnasta syyskoko-
uksen 2019 jälkeen ja paikka oli ollut täyttämättä. Vali-
tuksi kaudelle 2021 – 2023 tulivat Eero Elovaara, Paula 
Rantanen ja Anu Savola. Valinnoista ei äänestetty.

8. Valitaan yhdistykselle 1-2 tilintarkastajaa tai toi-
minnantarkastajaa ja heille varahenkilöt.
Toiminnantarkastajaksi valittiin Timo Kallioniemi ja va-
ratoiminnantarkastajaksi Jouni Holopainen.  

Keskusteltiin ammattitilintarkastajan tarpeesta ja va-
linnasta. Syyskokous valtuutti johtokunnan valmistele-
maan esitystä tilintarkastajasta tai tilintarkastusyhtei-
söstä päätettäväksi syyskokouksessa 2021.

9. Käsitellään muut johtokunnan esittämät tai sään-
töjen 5§:n tarkoittamat asiat
Yhdistyksen puheenjohtaja Sirpa Hertell kiitti Kai Haa-
pamäkeä 40 vuotta kestäneestä johtokuntatyöskente-
lystä ja aktiivisesta toiminnasta yhdistyksessä.

10. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.47.

Liitteet: 
1) Osallistujaluettelo
2) Toimintasuunnitelma 2021
3) Talousarvio 2021

Aika:  17.11.2020 klo 18 – 19
Paikka:   Laaksolahtitalo, Ylänkötie 16, Espoo
Läsnäolijat: Liite 1

1. Avataan kokous ja valitaan kokouksen puheen-
johtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjan tarkastajaa sekä 
muut mahdolliset kokouksen toimihenkilöt
Yhdistyksen puheenjohtaja Sirpa Hertell avasi kokouk-
sen klo 18.00 ja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi. 

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Jouni Ho-
lopainen ja sihteeriksi Eeva-Riitta Puomio. Pöytäkirjan 
tarkastajiksi valittiin Reijo Dahlgren ja Anne Elovaara, 
jotka toimivat myös ääntenlaskijoina. 

2. Todetaan kokouksen osanottajat ja heidän ääni-
valtaisuutensa
Todettiin, että kokoukseen osallistuu 34 varsinaista jä-
sentä ja 1 perhejäsen valtakirjalla (liite 2). Käsiteltäessä 
kohtaa 4 yksi varsinainen jäsen liittyi kokoukseen, joten 
kokoukseen osallistui yhteensä 35 äänivaltaista yhdis-
tyksen jäsentä ja 1 perhejäsen valtakirjalla. 

Juha-Pekka Ripatti käytti kokousjärjestyspuheen-
vuoron koskien yhdistyksen sääntöjen ja yhdistyslain 
mukaista esteellisyyttä. Puheenvuoro liitettiin pöytäkir-
jaan (liite 3).

Kokouksen puheenjohtajan kysyessä esteellisyy-
destä käsiteltävän kokousasian osalta kukaan läsnäoli-
joista ei ilmoittanut olevansa esteellinen. Myöskään 
yhtä kiinteistöä kohti ei ollut kuin korkeintaan kolme 
edustajaa.

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
Kokous todettiin yhdistyksen sääntöjen mukaan koolle 
kutsutuksi ja siten lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4. Käsitellään johtokunnan esitys yhdistyksen omis-
taman Palomäen kiinteistön 49-60-193-14 luovutta-
misesta ja päätetään johtokunnalle myönnettävistä 
valtuuksista allekirjoittaa esisopimus ja kauppakirja 
(liite 4 ja 5).

Yhdistyksen syyskokous 2019 valtuutti johto-
kunnan valmistelemaan ja järjestelemään AO-tontin 
myyntiä ja tuomaan yhdistyksen kokoukseen esityksen 
myynnistä ja sen päättämisestä. Lähtökohtana kiinteis-
tön mahdolliselle myynnille on ollut korotettu kiinteis-
tövero, joka on viime vuosina muodostunut yhdistyk-
selle merkittäväksi kustannukseksi suhteessa kiinteistön 
arvon nousuun. Tämä puoltaa luopumista kiinteistö-
omaisuudesta.  

Yhdistyksen puolesta kauppaa valmistelleen Pa-
lomäkitoimikunnan kokoonkutsuja Pekka Perttula ja 
myyntiä hoitaneen Huoneistokeskus Oy:n edustaja 
kiinteistövälittäjä LKV Matti Kupari kertoivat myyntipro-
sessista. Kupari esitteli esisopimuksen ja kauppakirjan. 
Yhdistyksen taloustoimikunnan kokoonkutsuja Tapa-
ni Vuopala kertoi taloustoimikunnan tukevan johtokun-
nan ehdotusta. 

Juha-Pekka Ripatti teki vastaehdotuksen, että 
johtokunnan esitystä ei hyväksytä. 

Järjestettiin suljettu lippuäänestys johtokunnan 
esityksestä yhdistyksen omistaman Palomäen kiin-
teistön 49-60-193-14 luovuttamisesta ja johtokunnal-
le myönnettävistä valtuuksista allekirjoittaa esisopimus 
ja kauppakirja vastaan Ripatin esitys, että johtokunnan 
esitystä ei hyväksytä. Äänestyksessä annettiin 36 ääntä.  
Äänin 32 – 4 hyväksyttiin johtokunnan esitys ja annet-
tiin johtokunnalle valtuudet allekirjoittaa esisopimus ja 
kauppakirja, jolla kiinteistö myydään eniten tarjonneel-
le Housepoint Oy:lle hintaan 870 000 €.

5. Kokouksen päättäminen
Kokouksen puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.00.

LIITTEET:   
1) Kokouksen osallistujat
2) Valtakirja
3) Kokousjärjestyspuheenvuoro/ Juha-Pekka Ripatti
4) Esisopimus
5) Kauppakirja

Kuva: ”Syyskokous”, Pekka Puomio

Jupperin Omakotiyhdistys ry:n 
sääntömääräisen syyskokouksen 
17.12.2020 pöytäkirja

Jupperin Omakotiyhdistys ry:n 
ylimääräisen yhdistyskokouksen 
17.11.2020 pöytäkirja
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YMPÄRISTÖ

Taloustoimikunta
Taloudenhoitaja ja kokoonkutsuja: 
Tapani Vuopala (2020-2021)
Pekka Erkkilä (2021-2022)
Sirpa Hertell (2021)
Anu Savola (2021-2022)
Reino Tammela (2020-2021)
Juha Vepsäläinen (2020-2021)

Lehtitoimikunta 2021
Päätoimittaja ja kokoonkutsuja:
Sirpa Hertell (sirpa.hertell@vihreat.fi)
Toimitussihteeri Jasmine Westerlund
Taitto: Elina Airaksinen
Lea Ala-Peijari
Kai Haapamäki
Anneli Liimatainen
Pekka Puomio
Matti Riitoja

Rantatoimikunta 2021
Kokoonkutsuja: 
Kai Haapamäki (kai.haapamaki@saunalahti.fi)
Mikko Mäkeläinen
Pekka Puomio 
Topi Rantalainen 
Markku Rantalainen  
Paula Rantanen
Juha-Pekka Ripatti  
Juha Vepsäläinen

Tapahtumatoimikunta 2021
Lea Ala-Peijari, Asko Forsberg, Kiira Forsberg, Juha 
Kallanranta, Ritva Kallanranta, Siru Kotipalo, Tapani 
Mäkelä, Tuula Mäkelä, Hannu Salonen, Saila Salonen, 
Risto Tiilikainen, Anne-Mari Vepsäläinen, Juha 
Vepsäläinen, Anni Vesala, Erkki Vesala, Leena 
Virtanen, Martti Virtanen
Tiedustelut: tapahtumatk@jupperi.fi

Palomäki-toimikunta 2021
Kokoonkutsuja: Pekka Perttula (pekkapert@gmail.com)
Anu Savola
Jukka Koskimäki
Reino Tammela

Seniorikerho
Yhteyshenkilö: Anja Tarvas
Tiedustelut: anja.tarvas@saunalahti.fi

Sukututkimuskerho
Yhteyshenkilö: Anja Tarvas
Tiedustelut: anja.tarvas@saunalahti.fi

Jumppa
Yhteyshenkilö: Teija Kuusijärvi
Tiedustelut: teija.kuusijarvi@gmail.com

Kaava- ja ympäristötoimikunta
Kokoonkutsuja: Pekka Perttula (pekkapert@gmail.com)
Sirpa Hertell
Jukka Koskimäki
Eeva-Riitta Puomio
Anu Savola

AJANKOHTAISTA OMAKOTIYHDISTYKSESTÄ

Toimikunnat ja kerhot 2021

Kuva: ”Surffiranta pakkasella”, Elina Airaksinen

Liikenneympyrään 
kauppa ja autopesula

Jupperin liikenneympyrän kulmilla on tehty pitkään 
maanrakennustöitä. Puut on kaadettu, maa möyrit-

ty ja maisema näyttää aika ankealta. Tontille on siis tu-
lossa Alepan myymälä ja autopesula. Valmistumisaika 
vielä tarkentuu, mutta tällä hetkellä arvioitu aika myy-
mälän avaamiselle on talven 2021–2022 aikana. Ale-
pan ketjujohtaja Merja Mustonen kertoi, että ”Alepaan 
tulee hyvä, kattava valikoima ja se painottuu koko os-
toskorin tarpeeseen.” Asiakkaiden ”korttelitoiveita” eli 
toiveita valikoimasta voi alkaa esittää noin kuukautta 
ennen myymälän avausta.

Minulle oli yllätys, että myymälän yhteyteen tulee 
myös autopesula. ABC:n ketjujohtaja Hannu Houni ker-

toi, että ”Jupperiin tulee nk. rollover-autopesu, ei siis 
pesukatua. Jupperin ja Laaksolahden alueella on run-
saasti pientaloja ja autoilevia talouksia. Uskomme, että 
autopesu Alepan yhteydessä tuo kaivatun lisäpalvelun 
alueen autoileville asiakasomistajille. Kaikki pesukemi-
kaalit ovat ympäristömerkittyjä.”  

Alepan lämmönlähteenä tulee olemaan maaläm-
pö, sähkö on tuulisähköä ja rakentamisessa on pyrit-
ty kohti vähähiilisempää rakentamista, mm. käyttämäl-
lä puuta kantavissa ja ei kantavissa vesikattorakenteissa 
ja julkisivuissa.

TEKSTI: SIRPA HERTELL
KUVA: ELINA AIRAKSINEN 

HAVAINNEKUVA: HOK-ELANNON VIESTINTÄ
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HARRASTUS

Yhdistyksen Facebook-sivulla on jo yli 600 seuraajaa

Liikuntaa Lähderannan 
koululla
Koronatilanteesta riippuen Pilates-tunnit torstai-
sin klo 20:30-21:30 Lähderannan koulun liikun-
tasalissa. Ohjaajana jatkaa syksyn tunneilta tuttu 
pilates health -koulutuksen suorittanut Katri Su-
honen.  Isossa liikuntasalissa onnistuu turvavälien 
pitäminen hyvin ja toimimme tietysti koronatilan-
teen edellyttämällä tavalla. Kevätkaudelta Jup-
perin Omakotiyhdistyksen jäseniltä kausimaksu 
on 40 € ja muilta 60 €. Maksu palautetaan, mikä-
li tunteja ei voida koronan takia toteuttaa. Terve-
tuloa kokeilemaan rentouttavaa, mutta tehokas-
ta pilatesta, stressaantunut keho ja levoton mieli 
rauhoittuvat.

HUOM! Tunnit alkavat aikaisintaan torstaina 
4.2.2021. Aikataulu voi muuttua koronatilanteen 
mukaan. Voit lähettää alla olevaan sähköpostiin 
yhteystietosi, jos haluat sinulle lähetettävän vah-
vistuksen tuntien aloituksesta.

Tiedustelut: Teija Kuusijärvi, 
teija.kuusijärvi@gmail.com, 040 7735880

Seniorikerho ja 
sukututkimuskerho
Jupperin Omakotiyhdistyksen seniorikerho ja 
sukututkimuskerho eivät kokoonnu toistaiseksi. 
Palaamme asiaan, kun kokoontuminen on taas 
mahdollista.

Tiedustelut Anja Tarvas 
050 5641173 
anja.tarvas@saunalahti.fi

Lukupiiri
Laaksolahden kirjastossa

Laaksolahden kirjaston ystävät ry   ◦ Laaksolahden kirjasto

Lukupiirin kokoontumisissa noudatetaan korotilanteen mukaisia rajoituksia.
Mikäli kokoontuminen kirjastossa ei ole mahdollista, lukupiirit toteutetaan 
etätilaisuuksina.
Seuraa ilmoittelua verkossa ja kirjaston ystävien uutiskirjeessä.

Kevätkaudella 2021 lukupiirissä luetaan 
seuraavat kirjat:
• to 18.3.2021 klo 18.00

Joonas Konstig: Vaaran vuodet
• to 29.4.2021 klo 18.00

Hanna-Riikka Kuisma: Kerrostalo

Vuoden 2020 lopussa JOY:n fb-sivulla oli 558 tyk-
kääjää ja 612 seuraajaa.

Yhdistys julkaisi vuoden aikana kaikkiaan 160 jut-
tua. Suosituimmaksi nousi kaupungin rantatontti-
kauppaa koskeva julkaisu 18.12.2020. Se tavoitti 
peräti 2 616 henkilöä ja aiheutti runsaan kom-
mentoinnin. 

Toiselle sijalle tuli 2.6.2020 julkaistu kylätiekokei-
lusta kertova juttu 849 tavoitetulla. Kolmanneksi 
eniten tavoitettuja keräsi Tenavakallion päiväko-
din Joulumyyjäisilmoitus 18.11.2020.

Sivullamme on myös mahdollisuus lähettää yh-
distykselle viesti. Vastaanotamme sitä kautta mie-
lellämme kommentteja ja juttuehdotuksia. 

    Saila Salonen

KÄY TYKKÄÄMÄSSÄ SIVUSTAMME OSOITTEESSA:

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

NÄIN INFORMAATIOMME TAVOITTAA MYÖS SINUT!

Nyt riittää lunta ja jäätä – siis luistelemaan!

Kuva: ”JOY:n Tammenterho”, Elina Airaksinen

Kuva: ”Jupperin rantapuiston jäällä”, Elina Airaksinen



TAPAHTUMIA

Jupperin Omakotiyhdistys ry

JJuuppppeerriinn,,  VVeeiinniinn  jjaa  LLaaaakkssoollaahhddeenn

VVaaaalliippaanneeeellii
etätilaisuutena

torstaina 25.3.2021 klo 18

Kuntavaalit 2021
• ennakkoäänestys: 7. - 13.4.
• vaalipäivä: 18.4.

Tervetuloa etätilaisuuteen 
kuulemaan valtuustoehdokkaiden 
kannanottoja paikallisiin asioihin!
Esille nousevat koulujen, kirjaston 
ja päiväkotien tilanne, paikalliset 
palvelut, liikenneyhteydet, leikki-, 
asukas- ja urheilupuistot, 
Pitkäjärven tila ja muut asukkaita 
paikallisesti kiinnostavat 
kysymykset.
Seuraa ilmoittelua paikallisilla 
verkkosivuilla ja sosiaalisessa 
mediassa, niin saat lisätietoa 
vaalipaneelista ja löydät linkin, 
josta pääset seuraamaan 
keskustelua.

Järjestäjä:
Laaksolahden kirjaston ystävät ry

Mukana paneelissa mm. 

Kokoomus
• Mia Laiho
• Pekka Riihimäki

Vihreät
• Sirpa Hertell
• Piia Horko

SDP
• Martti Hellström

RKP
• Eva-Lena Gästrin

Keskusta
• Aili Pesonen

Vasemmistoliitto
• Liisa McDermott

Kristillisdemokraatit
• Hannu Laaksonen

www.jupperi.fi     Facebook: Jupperin Omakotiyhdistys ry


