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Jupperin Omakotiyhdistyksen
toimihenkilöt 1995 – 2005

Omakotiyhdistyksen toimihenkilöistä ja toiminnasta vuoteen 1995 asti on
erinomainen ja monipuolinen kuvaus 40-vuotisjuhlien yhteydessä yhdis-
tyksen julkaisemassa kirjassa ”Jupperi furiiritilasta pientaloalueeksi”. Täs-
sä yhteydessä ei ole siten tarvetta käydä kyseisen ajan yhdistyksen toimin-
taan tarkemmin läpi. Seuraavassa esittelen lähinnä viimeisen kymmenen
vuoden aikana toimineet henkilöt ja tehtävien organisoinnin.

Tapio Ala-Peijari

Puheenjohtajat
Omakotiyhdistyksessä toimineiden puheenjohtaji-
en juurtumista alueelle kuvaa hyvin se tosiseikka,
että kaikki vuoden 1963 jälkeen toimineet puheen-
johtajat (yhteensä 6 henkilöä) asuvat tätä kirjoitet-
taessa Jupperissa ja osoittavat edelleen kiinnostusta
yhdistyksen toimintaa kohtaan. Näitä aikaisemmin
yhdistystä johtaneita ovat Olavi Laine ja Pekka Pert-
tula. Olavi Laine on nimitetty myös yhdistyksen
kunniapuheenjohtajaksi, joten hänen toimikautensa
jatkuu edelleen. Viimeisen kymmenen vuoden ai-
kana vaikuttaneita puheenjohtajia ovat seuraavat:

Silve Sahlan 1990 - 1997
Mauri Alasaari 1998 – 2000
Tapio Ala-Peijari 2001 – 2004
Eeva-Riitta Puomio2005

Johtokunnan jäsenet
Vuonna 1995 johtokuntaan kuului puheenjohta-
jan lisäksi seitsemän jäsentä ja koko johtokunta oli

vuosittain ”erovuorossa”. Sääntömuutoksen yhtey-
dessä vuoden 2001 alusta johtokunnan jäsenten lu-
kumäärä nostettiin yhdeksäksi. Syyskokouksen yh-
teydessä ”erovuorossa” oli kolme johtokunnan jä-
sentä kerrallaan, joten johtokunnan jäsenen toimi-
kausi muuttui kolmeksi vuodeksi. Tällä sääntömuu-
toksella oli tarkoitus lisätä johtokunnan toiminnan
jatkuvuutta.

Johtokunnan jäseniä ovat olleet vuosina 1995 –
2005 seuraavat henkilöt:

Kai Haapamäki (81 - 05)
Saini Lanu (93 – 00)
Anne Malanin (94 – 95)
Lasse Lehto (94 – 97)
Merja Puromies(94 – 99)
Olavi Laine (95 – 96)
Rainer Westerlund (95 – 04)
Eino Savola (96 – 03)
Jouni Holopainen (98 – 00)
Tapio Ala-Peijari (98 – 00)
Eeva-Riitta Puomio (99 – 04)
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Maria Tarvas (00)
Taru Ahlroth (01)
Mauri Alasaari (01 – 03)
Markku Rantalainen (01 - 05)
Kimmo Sierimo (01 – 05 )
Erkki Kyllästinen (02 – 04)
Pirjo Kuusisto (03 - )
Sirpa Hertell (04 - )
Marjaleena Koskiniemi (04 - )
Eija Kyllästinen (05 - )
Juha Heikkinen (05 - )
Silve Sahlan (05 - )

Johtokunnat ovat kokoontuneet yleensä kerran kuu-
kaudessa kesätaukoa lukuun ottamatta. Tehtäviä on
pyritty jakamaan tarpeen ja sopivuuden mukaan.
Erillisistä tehtävistä kannattanee mainita ainakin
sihteerin tehtävät, joita on hoitanut Anne Malanin,
Kai Haapamäki ja kuluvan vuoden alusta Eija Kyl-
lästinen. Saini Lanu on hoitanut lehden päätoimit-
tajan tehtäviä kymmenen vuotta vuoden 2002 lop-
puun. Tämän jälkeen päätoimittajan vastuun on
kantanut puheenjohtaja. Yhdistyksen valokuvaus-
perinnettä on jatkanut Olavi Laineen jälkeen Kim-
mo Sierimo.

Johtokunnan työhön ovat osallistuneet säännölli-
sesti myös rahaston/taloudenhoitajat. Tätä virkaa
on hoitanut vuoden 2000 loppuun asti Seppo Räi-
sänen ja siitä eteenpäin Tapani Vuopala. Varsinaisi-
na tilintarkastajina ovat toimineet tarkastelujaksol-
la Martti Tapanainen, Marianne Paukkunen, Juha
Kallaranta ja KHT Sinikka Alanne.

Yhdistyksen tekemästä työstä on merkittävä osa teh-
ty toimikunnissa ja toimikuntien vetäjät (kokoon-
kutsujat tms. erilaisilla nimikkeillä tunnetut hen-
kilöt) ansaitsevatkin erityismaininnan.

Yhdistyksen lehti JOY
(ISSN 1238-3198)

Saini Lanun päätoimittajakaudella lehden teossa
häntä avusti perinne- ja tiedotustoimikunta. Luon-
nollisesti lehden artikkeleita saatiin myös muilta joh-
tokunnan jäseniltä ja asukkailtakin. Lehden lopul-
linen taitto ja painatus tehtiin Helsingin kauppa-
korkeakoulu HeSE print:ssä.

Vuoden 2003 alusta lähtien lehdelle perustettiin
oma toimitus, joka nimettiin lehti- ja tiedotustoi-
mikunnaksi. Toimitus keräsi artikkeleita, kirjoitti
niitä itse ja suoritti lehden taiton. Painopaikaksi
muuttui Pekan Pikapaino Oy.

Lehti on ilmestynyt koko 10-vuotiskauden neljänä
numerona vuodessa. Lehti on jaettu kaikkiin Jup-
perin talouksiin, kaupungin eri virastoihin sekä jon-
kin verran yhteistyökumppaneillemme. Lehden pai-
nosta on lisätty kauden aikana vähitellen 650:sta
850:een.

Vuoden 2005 alusta lähtien yhdistyksen kotisivu
uusittiin vastaamaan nykyaikaa. Kotisivua käyttä-
en on tarkoitus tehostaa yhdistyksen tiedotustoi-
mintaa täydentämällä lehden ajoittaista ilmestymis-
tä.

Lehden toimituskunta

Vuoden 2002 loppuun perinne- ja tiedotustoimi-
kunta.

Vuosina 2003 -2005:
Tapio Ala-Peijari, päätoimittaja (03 – 04)
Vappu Ormio on kehittänyt mm. lehden ulkoasua
(03 – 05)
Seija Kotipalo, lehden taitto (03 – 05)
Laura Tarvas, artikkelitoimittaja (03 – 04)
Kimmo Sierimo, lehden valokuvaaja (03 – 05)
Eeva-Riitta Puomio, päätoimittaja (05)
Silve Sahlan, toimitussihteeri (05)
Katariina Harju, artikkelitoimittaja (05)
Eija Kyllästinen, kotisivun vastuuhenkilö (05)
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Toimikunnat 1996 -2005
Sijoitustoimikunta / taloustoimikunta

Toimikunnan tehtävä on yhdistyksen varainhoidon
ohjaus. Toimikunta valmistelee mm. talousarviot
ja tilinpäätökset, hoitaa tietyissä rajoissa itsenäises-
ti yhdistyksen omaisuutta ja tekee johtokunnalle eh-
dotuksia suuremmista omaisuuden muutoksista.
Sääntömuutoksen yhteydessä toimikunnan nimi
muuttui taloustoimikunnaksi. Samalla se muuttui
ainoaksi säännössä määritellyksi toimikunnaksi.
Tämä katsottiin tarpeelliseksi, tuleehan yhdistyk-
sen toimintakuluista suurin osa omaisuuden tuo-
toista. Jäseniä ovat 10-vuotiskaudella olleet (ko-
koonkutsujien ko. virkakausi suluissa, jäsenyys on
saattanut ollut pidempi):

Seppo Räisänen (- 99) Tapio Ala-Peijari (00)
Markku Rantalainen (01 - 05)
Kai Haapamäki Olavi Laine
Rainer Westerlund Mauri Alasaari
Erkki Kyllästinen Tapani Vuopala
Eeva-Riitta Puomio Sirpa Hertell

Perinne- ja tiedotustoimikunta

Toimikunta on kerännyt ja tallentanut Jupperin ja
yhdistyksen perinnetietoutta ja avustanut lehden
toimitusta. Vuodesta 2003 lähtien lehteä varten
perustettiin erillinen toimitus. Toimikunnan nimi
muuttui tuolloin pelkäksi perinnetoimikunnaksi.
Toimikunnan merkittävimpiä töitä on ollut valo-
kuvien keräys ja tallentaminen sekä myös valoku-
vanäyttelyiden pitäminen. Toimikunnan vetäjänä on
toiminut koko kauden Saini Lanu. Toimikunta tun-
netaankin toiselta nimeltään Sainin seurana. Sen jä-
seniä ovat olleet:

Olavi Laine Silve Sahlan
Seppo Räisänen Kimmo Sierimo
Eila Räisänen Ari Tarvas
Juhani Tarvas Laura Tarvas
Pirjo Mattila

Kaava- ja ympäristötoimikunta

Kaavatoimikunnan tehtävänä on ollut kaavoituk-
sen seuranta ja tehdä valmistella siihen liittyviä esi-
tyksiä johtokunnalle. Toimikunnan tehtäviä laajen-
nettiin koskemaan myös ympäristöä ja sen nimeä
myös muutettiin vuodesta 1999 alkaen. Kaavatoi-
minnassa toimineita yhdistyksen jäseniä ovat olleet
(kokoonkutsujan perässä ko. tehtävän toimintavuo-
det):

Silve Sahlan (96-97) Merja Puromies (98-99)
Eino Savola (00-03) Sirpa Hertell (04 - 05)
Kai Haapamäki Jouni Holopainen
Eeva-Riitta Puomio Martti Tapanainen
Rainer Westerlund

Talkoo- ja Tammenterhotoimikunta

Toimikunnan velvollisuuksiin on kuulunut nimensä
mukaisesti talkoiden järjestelyt, urheilutapahtumi-
en järjestely ja toimitilan korjaustöiden suunnitte-
lu ja toteutus. Toimikunnan vetäjänä on toiminut
koko kauden Kai Haapamäki. Jäseninä siihen on
kuulunut:

Olavi Laine Lasse Lehto
Erkki Tarvainen Rainer Westerlund
Mauno Marjeta Kalevi Mönkkönen
Merja Puromies Marja Tarvas
Erkki Vuokila Tapio Ala-Peijari
Taru Ahlroth
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Tapahtumatoimikunta
(Virkistystoimikunta)

Toimikunnan tehtävänä on ollut yhdistyksen har-
rastus- ja virkistystoiminnan sekä yhdistyksen tilai-
suuksien ideointi ja järjestely. Toimikuntaan on eri
aikoina kuulunut seuraavia henkilöitä (kokoonkut-
sujan perässä toimintavuodet)::

Merja Puromies (96 - 97) Saini Lanu (98 - 00)
Taru Ahlroth (01) Pirjo Kuusisto (05)
Erkki Kyllästinen (02 - 04)
Lotte Arhomaa Pirjo Erke
Ritva Jokinen Mauno Marjeta
Kalevi Mönkkönen Mirja Sandholm
Leena Virtanen Laura Laine
Silve Sahlan Maria Tarvas
Paula Lehto Eeva-Riitta Puomio
Rainer Westerlund Ritva Laukkarinen
Paula Lempelä

Venetoimikunta

Venetoimikunnan tehtävänä on kartoittaa Ranta-
niityn rannassa olevien veneiden omistajat ja saada
veneille uudet rekisteröidyt säilytyspaikat. Kaupun-
gin kanssa käytyjen neuvottelujen tuloksena toimi-
kunta on saanut vuoden 2005 aikana oikeuden kau-
pungin omistaman venerannan organisointiin.

Kai Haapamäki, kokoonkutsuja
Erkki Kyllästinen
Rainer Westerlund
Venettä rannassa pitävät Jupperilaiset

Juhlatoimikunta

Yhdistyksen 50-vuotisjuhlan järjestelyjä varten pe-
rustettiin vuonna 2004 oma määräaikainen toimi-
kunta. Sen tehtäviin tuli myös juhlakirjan toimit-
taminen. Toimikunnan kokoonpanoksi on muodos-
tunut seuraava:

Lea Ala-Peijari, kokoonkutsuja
Silve Sahlan, juhlakirjan päätoimittaja
Eeva-Riitta Puomio Tapio Ala-Peijari
Erkki Kyllästinen Kimmo Sierimo
Vappu Ormio Liisa Rantalainen

Yhdistyksen edustustehtävät

Yhdistyksen pysyväisluontoisia edustuksia ovat hoi-
taneet seuraavat henkilöt:

Alueneuvottelukuntien jäsenet valitaan vaalikausit-
tain. Leppävaaran alueneuvottelukunnassa edusta-
janamme on ollut 1997 – 2000 Pekka Perttula ja
vuodesta 2001 eteenpäin Jouni Holopainen.

Espoon kaupunginosayhdistysten liiton (EKYL)
hallituksessa edustajanamme on ollut Silve Sahlan
ja Eeva-Riitta Puomio.

Pitkäjärvitoimikunnan vetäjänä toimi vuoteen 2000
asti Olavi Laine. Silloin sen jupperilaisina jäseninä
olivat myös Juhani Tarvas ja Tapio Ala-Peijari. Toi-
mikunnan työtä käynnistettiin uudelleen vuonna
2004. Siitä lähtien sen sihteerinä on toiminut Ju-
hani Tarvas ja jäsenenä Tapio Ala-Peijari. Pro Es-
poonjoki ry:n puheenjohtajina ovat toimineet Mau-
ri Alasaari (99 – 01) ja Tapio Ala-Peijari (01- 05).

Pirjo Mattila on pitänyt koko tarkastelujakson ajan
sukututkimuskerhoa. Se on kokoontunut pari ker-
taa kuukaudessa Tammenterhossa.
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Yhdistyksen nykyiset säännöt hyväksyttiin ensimmäisen kerran syyskoko-
uksessa vuonna 2000, jolloin ne otettiin käyttöön. Patentti- ja rekis-
terihallitus halusi niihin kuitenkin joitakin muutoksia ja säännöt vahvis-
tettiin lopullisesti syyskokouksessa 2001. Säännöt ovat seuraavat:

JUPPERIN OMAKOTI-
YHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT

1. Nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Jupperin Omakotiyhdistys ja
sen kotipaikka on Espoon kaupunki.

2. Tarkoitus

Yhdistyksen tarkoituksena on:

a) toimia puolue- tai vastaaviin eturyhmiin sitou-
tumattomana Jupperin alueen kiinteistöjen tai
asuinhuoneistojen osakkeitten omistajien yhteistoi-
mintajärjestönä,

b) edistää ja ohjata kokonaisvaltaista aluesuunnit-
telua Jupperissa, ja

c) valvoa alueen asukkaitten sosiaalisia, yleisiä ta-
loudellisia ja muita yleisiä etuja,

d) edistää alueen viihtyisyyttä asukkaitten etuja sil-
mälläpitäen ja

e) kerätä ja tallentaa alueen historiaan liittyvää tie-
toa ja aineistoa.

3. Toiminta

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:

a) järjestää yleisiä kokouksia, juhlia, tapahtumia,
retkiä, esitelmä- ja keskustelutilaisuuksia,

b) perustaa työryhmiä ja toimikuntia,

c) antaa viranomaisille aluetta ja sen kaavoitusta
koskevia lausuntoja ja ehdotuksia

d) tekee esityksiä ja aloitteita viranomaisille, yhtei-
söille ja yksityisille sekä pyrkii vaikuttamaan niihin
yhteisöihin, jotka ovat päättämässä aluetta koske-
vista asioista,

e) aikaansaa yhteistoiminnassa alan toteuttajayhtei-
söjen kanssa kasvatus- ja koulutustapahtumia alu-
een asukkaitten hyötyä silmälläpitäen,

f ) avustaa itsekannattavuusperiaatetta noudattaen
ja voittoa tavoittelematta jäseniään toimintansa tar-
koitukseen liittyvissä asioissa,

g) hakeutuu jäseneksi toimintaansa liittyviin tai
vastaaviin toimintansa tarkoitusta tukeviin yhtei-
söihin sekä

h) ottaa vastaan lahjoituksia, hankkii varoja ja kiin-
teätä sekä irtainta omaisuutta käyttöönsä tai omis-
tukseensa silloin, kun tämä on sopusoinnussa yh-
distyksen tarkoitusperien kanssa ja on avuksi yh-
distyksen pyrkimysten toteuttamiselle.

4. Jäsenet

a) Varsinaiset jäsenet

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväk-
syä sääntöjen 2 pykälän a. kohdassa mainittu kiin-
teistön tai asuinhuoneiston osakkeitten omistaja.
Yhtä kiinteistöä kohti voi samanaikaisesti käyttää
äänioikeuttaan korkeintaan kolme varsinaista jäsen-
tä. Äänten jakautumisesta on tällöin sovittava var-
sinaisina jäseninä olevien kiinteistönomistajien kes-
ken.
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b) Perhejäsenet

Varsinaisen jäsenen samassa taloudessa asuva per-
heenjäsen voidaan hyväksyä yhdistyksen perhejäse-
neksi.

c) Henkilöjäsenet

Yhdistyksen henkilöjäseneksi voidaan hyväksyä jo-
kainen Jupperin alueella asuva henkilö.

d) Kannattavat jäsenet

Yhdistyksen kannattavaksi jäseneksi voidaan hyväk-
syä luonnollinen tai juridinen henkilö.

Jäsenet hyväksyy ja erottaa yhdistyksen johtokun-
ta.

Varsinaisen, perhe-, henkilö- ja kannattavan jäse-
nen tulee suorittaa yhdistyksen syyskokouksen mää-
räämä ko. jäsenryhmää koskeva liittymismaksu ja
sitoutua noudattamaan näitä sääntöjä. Varsinaiset,
perhe-, henkilö- ja kannattavat jäsenet suorittavat
vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämän
kunkin jäsenryhmää erikseen koskevan jäsenmak-
sun. Jäsen voidaan erottaa, kun hän ei enää täytä
laissa tai yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyys-
ehtoja tai laiminlyö jäsenmaksuvelvoitteensa.

Perhe- henkilö- ja kannattavilla jäsenillä ei ole ää-
nioikeutta yhdistyksen kokouksissa.

5. Yhdistyksen kokous

Yhdistyksen päätösvaltaa käyttää yhdistyksen ko-
kous.  Yhdistyksen kokous kokoontuu sääntömää-
räisesti kaksi kertaa vuodessa kevät- ja syyskokouk-
seen.

Kullakin varsinaisella jäsenellä on yhdistyksen ko-
kouksessa yksi (1) ääni, kuitenkin siten, että yhtä
kiinteistöä kohti voi äänestää yhdessä kokouksessa
korkeintaan kolmella äänellä. Varsinaisen jäsenen
antamalla valtakirjalla voi äänestää vain hänen per-
heeseensä kuuluva vähintään 18-vuotias perhejäsen.

Yhdistyksen kokouskutsu pannaan nähtäväksi yh-
distyksen ilmoitustaululle vähintään 14 vuorokautta
ennen ilmoitettua kokouspäivää. Kokouskutsuun
liitetään luettelo kokouksessa käsiteltävistä asiois-
ta.

Kevätkokous pidetään maalis- kesäkuussa ja syys-
kokous loka- marraskuussa.  Muita kokouksia pi-
detään, kun kokous niin päättää, johtokunta kat-
soo sen tarpeelliseksi tai kun kymmenesosa (1/10 )
varsinaisista jäsenistä sitä johtokunnalta ilmoitet-
tua asiaa varten kirjallisesti vaatii.

6. Yhdistyksen kevätkokous

Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat
asiat:

1) Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja
kaksi pöytäkirjan tarkastajaa sekä muut mahdolli-
set kokouksen toimihenkilöt,

2) todetaan kokouksen osanottajat ja heidän ääni-
valtaisuutensa,

3) todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus,

4) esitetään hyväksyttäväksi johtokunnan laatima
edellisen toimivuoden toimintakertomus,

5) Esitetään edellisen toimivuoden tilikertomus ja
tilintarkastajain lausunto,

6) päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vas-
tuuvapauden myöntämisestä ja

7) käsitellään muut johtokunnan esittämät tai sään-
töjen 5:ssä pykälässä tarkoittamat asiat.

7. Yhdistyksen syyskokous

Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat
asiat:

1) Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja
kaksi pöytäkirjan tarkastajaa sekä muut mahdolli-
set kokouksen toimihenkilöt,

2) todetaan kokouksen osanottajat ja heidän ääni-
valtaisuutensa,

3) todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus,

4) käsitellään johtokunnan esitys seuraavan toimi-
vuoden toimintasuunnitelmaksi,

5) käsitellään johtokunnan esitys seuraavan toimin-
tavuoden talousarvioksi, määrätään yhdistykselle
suoritettavien sääntöjen 4 pykälässä mainittujen liit-
tymis- ja jäsenmaksujen suuruus ja päätetään joh-
tokunnan jäsenille ja tilintarkastajille maksettavas-
ta palkkioista ja korvauksista,
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6) valitaan johtokunnan puheenjohtaja seuraavak-
si kalenterivuodeksi,

7) valitaan erovuoroisten tilalle uudet johtokunnan
jäsenet ja täytetään mahdolliset muut vapaat johto-
kunnan paikat niiden jäljellä oleviksi toimikausiksi

8) valitaan yksi - kaksi tilintarkastajaa ja heille yksi
- kaksi varatilintarkastajaa ja

9) käsitellään muut johtokunnan esittämät tai sään-
töjen 5:n pykälän tarkoittamat asiat.

8. Johtokunta

Yhdistystä edustaa ja sen asioita hoitaa hallituksena
syyskokouksen valitsema johtokunta, johon kuu-
luu kalenterivuodeksi valittu puheenjohtaja ja yh-
deksän (9)  jäsentä.

Johtokunnan jäsenen toimikausi on valitsemisko-
kousta seuraavat kolme kalenterivuotta. Johtokun-
nan jäsenistä on vuosittain kolme erovuorossa, en-
sin arvan sitten vuoron mukaan.

Johtokunta kokoontuu puheenjohtajan tai hänen
estyneenä ollessa varapuheenjohtajan kutsusta ja se
on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapu-
heenjohtaja ja vähintään viisi (5) johtokunnan jä-
sentä on läsnä.

Johtokunta valitsee keskuudestaan vuodeksi kerral-
laan varapuheenjohtajan, ottaa itselleen sihteerin,
taloudenhoitajan ja muut haluamansa toimihenki-
löt sekä asettaa tarvittavat toimikunnat.

Johtokunta valitsee taloustoimikunnan vaihtuvat
jäsenet sekä toimikunnan kokoonkutsujan seuraa-
van kahden tilikauden ajaksi.

9. Taloustoimikunta

Taloustoimikunnan tehtävänä on hallituksen apu-
na hoitaa yhdistyksen varallisuutta.

Toimikuntaan kuuluu 6 jäsentä, joiden joukossa on
yhdistyksen puheenjohtaja ja taloudenhoitaja. Joh-
tokunta valitsee erovuoroisten jäsenten tilalle vuo-
sittain 2 uutta jäsentä kahdeksi seuraavaksi vuodeksi.
Jos toimikunnan jäsen eroaa, johtokunnan tulee
nimetä kyseisen jäsenen toimikauden loppuajaksi
uusi jäsen.

Toimikunnan kutsuu tarvittaessa koolle nimetty
kokoonkutsuja tai yhdistyksen puheenjohtaja. Toi-
mikunta on päätösvaltainen, kun paikalla on vä-
hintään 4 jäsentä

Toimikunta ehdottaa vuosittain sen enimmäismää-
rän, joka omaisuudesta ja sen tuotosta voidaan käyt-
tää yhdistyksen toimintaan.

Taloustoimikunnan pöytäkirjat toimitetaan tiedoksi
johtokunnan jäsenille.

10. Tilikausi

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilit on jä-
tettävä tarkastettavaksi seuraavan vuoden helmi-
kuun kuluessa. Tilintarkastajien on annettava lau-
suntonsa suorittamastaan tarkastuksesta johtokun-
nalle viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokous-
ta.

11. Nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja, va-
rapuheenjohtaja, taloudenhoitaja ja johtokunnan
keskuudestaan valitsema jäsen, kaksi yhdessä.

12. Sääntöjen muuttaminen

Sääntöjen muuttamisesta päättää yhdistyksen ko-
kous, jossa päätöksen on saatava tullakseen hyväk-
sytyksi vähintään kolme neljäsosaa (3/4) annetuis-
ta äänistä yhdistyksen kahdessa vähintään kuukau-
den väliajoin pidetyssä kokouksessa.

13. Yhdistyksen purkaminen

Päätös yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdis-
tyksen kahdessa peräkkäisessä vähintään kuukau-
den väliajoin pidetyssä kokouksessa, joissa kum-
massakin vaaditaan kolmen neljäsosan (3/4) ään-
ten enemmistö. Yhdistyksen purkautuessa sen jäljel-
lä jääneet varat ja omaisuus luovutetaan käytettä-
väksi Espoon kaupungissa Jupperin alueella yhdis-
tyksen toiminnan tarkoitusperiaatteiden mukaisesti.
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Omakotiyhdistyksen perustamisen yhteydessä tehdyt
ensimmäiset säännöt olivat seuraavat:

JUPPERIN OMAKOTI-
YHDISTYS RY:N VANHAT
SÄÄNNÖT
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