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Jupperin Omakotiyhdistyksen

Puheenjohtajalta

Viime vuoden JOY:n ensimmäisen numeron pääkirjoituksessa kaipailin kunnon 
pakkasia ja lumisia talvia. Sekä pakkasesta että lumesta on nyt saatu nauttia joita-
kin lyhyitä jaksoja. Pitkäjärvi on tarjonnut muutaman viikon aikana erinomaisen 
lumettoman ja sileän jään luistelijoiden riemuksi. Loppiaisena jäällä olikin paljon 
luistelijoita myöhään iltaan. Olin jäällä myös poikieni kanssa monen muun perheen 
lailla.

Päivän ulkoilunautintoani häiritsi Jupperinnassa kyljellään makaava ja poltto-
yrityksen kohteeksi joutunut Bajamaja –kesäkäymälä, jonka palokunta oli käynyt 
sammuttamassa uuden vuoden aattona. Jupperinrannassa vuoden vaihdetta juhli-
neet henkilöt olivat ilmeisesti työntäneet ilotulitusraketteja Bajamajan sisään ja 
saaneet sen siten syttymään. Tämä ei ollut ensimmäinen kerta kuluneen vuoden 
aikana, kun Bajamajalle oli tehty ilkivaltaa. Kesällä se löytyi järveen kannettuna.

Puheenjohtajan kannalta vuosi alkoi siten ikävästi rikosilmoituksella vahingon-
teosta. Asianomistajana tässä vahingonteossa on Jupperin Omakotiyhdistys, joka 
on myös vaatinut tekijöille rangaistusta. Asian tutkinta on nyt siirtynyt Länsi-Uu-
denmaan poliisilaitokselle, toki omakotiyhdistyskin yrittää myös selvittää rannalla 
juhlijoiden henkilötietoja. 

Uusi vuosi alkoi muutenkin, normaaliin tapaan, erittäin paperinmakuisesti. Tam-
mi-helmikuun aikana tehdään ilmoitus yhdistyksen nimenkirjoittajista patentti- ja 
rekisterihallitukseen, anotaan mahdollisia avustuksia, tehdään selvitykset viime 
vuonna saatujen avustusten käytöstä, anotaan liikuntapaikkavuoroja syksylle 2009/
keväälle 2010 ja tehdään käytännön linjaukset kuluvan vuoden toiminnan järjestä-
misestä. Esimerkiksi kesän puistojumppa on jo lukkoon lyöty, joten toivottavasti 
kesästä tulee vähemmän sateinen kuin viime kesä oli.

Viime vuoden lopulla mediassa alkoi olla yhä enemmän ja enemmän uutisia yt-
neuvotteluista, lomautuksista, tehtaiden sulkemisesta ja talouden taantumasta. Työ- 
ja elinkeinoministeriön tammikuun alun tiedotteen mukaan Suomessa oli 46 000 
lomautettua. Tällä hetkellä määrä on jo kasvanut, sillä tilasto tehdään joidenkin 
viikkojen viiveellä. 

Jupperin Omakotiyhdistyksellä on omaa varallisuutta muun muassa osakkeina 
ja rahastosijoituksina. Aikaisempina vuosina yhdistyksen toiminnasta aiheutuneet 
menot on katettu sijoituksista saaduilla tuloilla jopa niin kattavasti, ettei omakotiyh-
distyksen jäseniltä ole tarvinnut kerätä jäsenmaksuja vuosikausiin, eikä toiminnan 
määrästä tai laadusta ole tarvinnut tinkiä. Tälläkään hetkellä yhdistyksen talous ei 
ole sellaisessa tilanteessa, ettei vuoden 2009 toimintasuunnitelmaa voitaisi toteut-
taa. Jotakin hienosäätöä voidaan joutua tekemään esimerkiksi siten, millä osuudel-
la yhdistys tukee jonkin tilaisuuden järjestämisestä. 

Kaikesta huolimatta, oikein hyvää alkanutta vuotta toivottaen,
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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 sitoutumat-
tomana Jupperin alueen kiinteistöjen tai asuinhuo-
neistojen osakkeitten omistajien yhteistoimintajärjes-
tönä,
b) edistää ja ohjata kokonaisvaltaista aluesuunnittelua 
Jupperissa, ja
c) valvoa alueen asukkaitten sosiaalisia, yleisiä talou-
dellisia ja muita yleisiä etuja,
d) edistää alueen viihtyisyyttä asukkaitten etuja sil-
mälläpitäen ja
e) kerätä ja tallentaa alueen historiaan liittyvää tietoa 
ja aineistoa.

3. Toiminta
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:
a) järjestää yleisiä kokouksia, juhlia, tapahtumia, ret-
kiä, 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 koskevista 
asioista,
e) aikaansaa yhteistoiminnassa alan toteuttajayhtei-
söjen kanssa kasvatus- ja koulutustapahtumia alueen 
asukkaitten hyötyä silmälläpitäen,
f) avustaa itsekannattavuusperiaatetta noudattaen ja 
voittoa tavoittelematta jäseniään toimintansa tarkoi-
tukseen liittyvissä asioissa,
g) hakeutuu jäseneksi toimintaansa liittyviin tai vas-
taaviin toimintansa tarkoitusta tukeviin yhteisöihin 
sekä
h) ottaa vastaan lahjoituksia, hankkii varoja ja kiin-
teätä sekä irtainta omaisuutta käyttöönsä tai omistuk-
seensa silloin, kun tämä on sopusoinnussa yhdistyk-
sen tarkoitusperien kanssa ja on avuksi yhdistyksen 
pyrkimysten toteuttamiselle.

4. Jäsenet
a) Varsinaiset jäsenet
Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hy-
väksyä sääntöjen 2 pykälän a) kohdassa mainittu 
kiinteistön tai asuinhuoneiston osakkeitten omistaja. 
Yhtä kiinteistöä kohti voi samanaikaisesti käyttää 
äänioikeuttaan korkeintaan kolme varsinaista jäsentä. 
Äänten jakautumisesta on tällöin sovittava varsinaisi-
na jäseninä olevien kiinteistönomistajien kesken.
b) Perhejäsenet
Varsinaisen jäsenen samassa taloudessa asuva 
perheenjäsen voidaan hyväksyä yhdistyksen perhejä-
seneksi.
c) Henkilöjäsenet
Yhdistyksen henkilöjäseneksi voidaan hyväksyä jokai-
nen Jupperin alueella asuva henkilö.
d) Kannattavat jäsenet
Yhdistyksen kannattavaksi jäseneksi voidaan hyväk-
syä luonnollinen tai juridinen henkilö.
Jäsenet hyväksyy ja erottaa yhdistyksen johtokunta.
Varsinaisen, perhe-, henkilö- ja kannattavan jäsenen 
tulee suorittaa yhdistyksen syyskokouksen määräämä 
ko. jäsenryhmää koskeva liittymismaksu ja sitoutua 
noudattamaan näitä sääntöjä. Varsinaiset, perhe-, 
henkilö- ja kannattavat jäsenet suorittavat vuosit-
tain yhdistyksen syyskokouksen määräämän kunkin 
jäsenryhmää erikseen koskevan jäsenmaksun. Jäsen 
voidaan erottaa, kun hän ei enää täytä laissa tai 
yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyysehtoja tai 
laiminlyö jäsenmaksuvelvoitteensa.
Perhe- henkilö- ja kannattavilla jäsenillä ei ole äänioi-
keutta yhdistyksen kokouksissa.

Sääntöasiaa

Asioiden tarkistaminen yhdistyksen sään-
nöistä on useinkin tarpeellista kokousten 
yhteydessä. Nyt haluttiin jälleen muistut-
taa mieliin voimassa olevat säännöt. Ne on 
hyväksytty patentti- ja rekisterihallituksen 
tarkastuksen jälkeen yhdistyksen syyskoko-

uksessa 21.11.2001. Säännöt on julkaistu 
JOY- lehdessä 2/02 ja myös 50-vuotisjuh-
lakirjassamme “Jupperi - mökistä omako-
titaloksi”. Ne ovat myös luettavissa netti-
sivuiltamme.

Jupperin Omakotiyhdistys ry:n säännöt
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5. Yhdistyksen kokous
Yhdistyksen päätösvaltaa käyttää yhdistyksen 
kokous. Yhdistyksen kokous kokoontuu sääntömää-
räisesti kaksi kertaa vuodessa kevät- ja syyskokouk-
seen.
Kullakin varsinaisella jäsenellä on yhdistyksen 
kokouksessa yksi (1) ääni, kuitenkin siten, että yhtä 
kiinteistöä kohti voi äänestää yhdessä kokouksessa 
korkeintaan kolmella äänellä. Varsinaisen jäsenen an-
tamalla valtakirjalla voi äänestää vain hänen perhee-
seensä kuuluva vähintään 18-vuotias perhejäsen.
Yhdistyksen kokouskutsu pannaan nähtäväksi yh-
distyksen ilmoitustaululle vähintään 14 vuorokautta 
ennen ilmoitettua kokouspäivää. Kokouskutsuun 
liitetään luettelo kokouksessa käsiteltävistä asioista.
Kevätkokous pidetään maalis- kesäkuussa ja syysko-
kous loka- marraskuussa. Muita kokouksia pidetään, 
kun kokous niin päättää, johtokunta katsoo sen tar-
peelliseksi tai kun kymmenesosa (1/10) varsinaisista 
jäsenistä sitä johtokunnalta ilmoitettua asiaa varten 
kirjallisesti vaatii.

6. Yhdistyksen kevätkokous
Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat 
asiat:
1) Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi 
pöytäkirjan tarkastajaa sekä muut mahdolliset koko-
uksen toimihenkilöt,
2) todetaan kokouksen osanottajat ja heidän äänival-
taisuutensa,
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 sääntö-
jen 5:ssä pykälässä tarkoittamat asiat.

7. Yhdistyksen syyskokous
Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat 
asiat:
1) Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi 
pöytäkirjan tarkastajaa sekä muut mahdolliset koko-
uksen toimihenkilöt,
2) todetaan kokouksen osanottajat ja heidän äänival-
taisuutensa,
3) todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus,
4) käsitellään johtokunnan esitys seuraavan toimivuo-
den toimintasuunnitelmaksi,
5) käsitellään johtokunnan esitys seuraavan toiminta-
vuoden talousarvioksi, määrätään yhdistykselle suo-
ritettavien sääntöjen 4 pykälässä mainittujen liittymis- 
ja jäsenmaksujen suuruus ja päätetään johtokunnan 
jäsenille ja tilintarkastajille maksettavasta palkkioista 
ja korvauksista,
6) valitaan johtokunnan puheenjohtaja seuraavaksi 
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 sääntö-
jen 5:n pykälän tarkoittamat asiat.

8. Johtokunta
Yhdistystä edustaa ja sen asioita hoitaa hallituksena 
syyskokouksen valitsema johtokunta, johon kuuluu 
kalenterivuodeksi valittu puheenjohtaja ja yhdeksän 

(9) jäsentä.
Johtokunnan jäsenen toimikausi on valitsemiskoko-
usta seuraavat kolme kalenterivuotta. Johtokunnan 
jäsenistä on vuosittain kolme erovuorossa, ensin 
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 jäsentä 
on läsnä.
Johtokunta valitsee keskuudestaan vuodeksi kerral-
laan varapuheenjohtajan, ottaa itselleen sihteerin, 
taloudenhoitajan ja muut haluamansa toimihenkilöt 
sekä asettaa tarvittavat toimikunnat.
Johtokunta valitsee taloustoimikunnan vaihtuvat 
jäsenet sekä toimikunnan kokoonkutsujan seuraavan 
kahden tilikauden ajaksi.

9. Taloustoimikunta
Taloustoimikunnan tehtävänä on hallituksen apuna 
hoitaa yhdistyksen varallisuutta.
Toimikuntaan kuuluu 6 jäsentä, joiden joukossa on 
yhdistyksen puheenjohtaja ja taloudenhoitaja. Johto-
kunta valitsee erovuoroisten jäsenten tilalle vuosittain 
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. Toimi-
kunta on päätösvaltainen, kun paikalla on vähintään 4 
jäsentä
Toimikunta ehdottaa vuosittain sen enimmäismäärän, 
joka omaisuudesta ja sen tuotosta voidaan käyttää 
yhdistyksen toimintaan.
Taloustoimikunnan pöytäkirjat toimitetaan tiedoksi 
johtokunnan jäsenille.
(Toimituksen huomautus: Näiden sääntöjen tultua 
voimaan on ollut käytäntönä sääntöjen muuttamispe-
rustelujen mukaisesti, että johtokunta valitsee toimin-
tavuotensa lopussa uudet taloustoimikunnan jäsenet.)

10. Tilikausi
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilit on jätet-
tävä tarkastettavaksi seuraavan vuoden helmikuun 
kuluessa. Tilintarkastajien on annettava lausuntonsa 
suorittamastaan tarkastuksesta johtokunnalle viimeis-
tään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta.

11. Nimen kirjoittaminen
Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja, varapu-
heenjohtaja, taloudenhoitaja ja johtokunnan keskuu-
destaan 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) annetuista 
äänistä yhdistyksen kahdessa vähintään kuukauden 
väliajoin pidetyssä kokouksessa.

13. Yhdistyksen purkaminen
Päätös yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdis-
tyksen kahdessa peräkkäisessä vähintään kuukauden 
väliajoin pidetyssä kokouksessa, joissa kummassakin 
vaaditaan kolmen neljäsosan (3/4) äänten enem-
mistö. Yhdistyksen purkautuessa sen jäljellä jääneet 
varat ja omaisuus luovutetaan käytettäväksi Espoon 
kaupungissa Jupperin alueella yhdistyksen toiminnan 
tarkoitusperiaatteiden mukaisesti.
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Hauska teatterimatka Lahteen

Kesän alussa tapahtumatoimikunta suun-
nitteli teatteriretkeä syksyksi 2008. Eh-
dolla oli muutamien keskustelujen jälkeen 
kaksi musikaalia ”Cabaret” Tampereella 
ja ”Cats” Lahden Kaupunginteatterissa.

Tehtiin kysely omakotiyhdistyksen jäsenille ja 
tuloksena oli se, että musikaali ”Cats” sai enem-
män vetoa puoleensa. Näin sitten varattiin 40 
lippua Lahden Kaupunginteatteriin 22.11.2008. 
Lippuja olisi voinut olla enemmänkin, koska juu-
ri ennen teatterimatkan alkua tuli monta kyselyä 
paikoista ja jotkut jäivät jopa odottelemaan tietoja 
peruutuksista.

Lähdimme 22.11.2008 Jupperin aukiolta Töy-
sän linjan bussilla liikkeelle. Menomatkalla oli 
erilaista virvoketarjoilua. Matka sujui rattoisasti 
naapureiden ja ystävien kanssa jutustellen. Mo-
nesta tärkeästäkin asiasta tuli matkan aikana kes-
kusteltua. Oli hyvä tilaisuus tuoda esille asioita, 
jotka olivat naapureiden tai johtokunnan jäsenten 
mielessä.

Noin puolentoista tunnin ajon jälkeen olimme-
kin perillä. Asko Forsberg oli varannut kabinetin 
”Roux”- nimisestä ravintolasta. Ruokailu sujui 
hyvin ja näytti teatterimatkalaisille erinomaisesti 
maittavan. Jos käytte Lahdessa, niin tätä ravinto-
laa voi hyvin suositella. Sitten tulikin ongelma: 
Miten löydämme Lahden Kaupunginteatteriin? 
Kukaan ei oikein tuntunut tietävän osoitetta, ei 
edes ravintolan henkilökunta. No, joku sitten neu-

voi, että tästä vasemmalle, suoraan eteenpäin ja 
sitten oikealle… Useimmat löysivät perille ihan 
suoraa tietä, jotkut tosin tulivat vähän mutkan 
kautta, kääntyivätkin vasemmalle kun olisi pitä-
nyt kääntyä oikealle, mutta kaikki ehtivät ajoissa, 
vaikka vähän mutkitellen. Aikaa oli onneksi run-
saasti esityksen alkamiseen.

Ensi-iltansa tämä Andrew Lloyd Webberin sä-
vellys sai Lontoossa 1981. Suosittu musikaali on 
kerännyt katsojia ympäri maailmaa yli �0 miljoo-
naa. Moni meistäkin oli nähnyt sen aikaisemmin, 
joku Lontoossa, jossa sitä esitettiin 21 vuotta, joku 
taas Singaporessa.

Ensiesityksensä Lahden Kaupunginteatterissa 
näytelmä sai 17.lokakuuta 2007. Siihen oli saa-
tu lupa laatia uusi koreografia ja omintakeinen 
ilme. Grizabellan roolissa saimme kuulla Sinikka 
Sokkaa, mutta aina tuntuu siltä, että alkuperäisen 
esityksen Elaine Paige olisi se oikea solisti tähän 
musikaaliin. Vanhana johtajakissana ”Mooses Se-
niorina” oli Matti ”Fredi” Siitonen. Kaikille tut-
tu musiikkikappale tästä musikaalista on tietysti 
”Memory”, jonka saimme kuulla useampaan ker-
taan sekä Sinikka Sokan että pienen “kissan” esit-
tämänä.

Huikean kissafantasian 12 solistin ohella laval-
la taituroi tasokas 14 hengen ammattitanssiryhmä 
ja mukana oli myös Lahden ammattikorkeakoulun 
musiikkiteatterin opiskelijoista koostuva kuoro. 
Ohjauksesta ja koreografiasta vastasivat suoma-
laisen musiikkiteatterin kärkinimet Tiina Bränna-
re ja Reija Väre.

Lea Ala-Peijari

Iloinen seurue Lahdessa ravintola Roux’ issa Rautatienkatu 7.
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Soitonopetus Tammenterhossa 
jatkuu
Soitonopettaja Minna Purho-
nen Musiikkikoulu Jubalista 
kertoo aktiivisen syyslukukau-
den olevan takana ja kaikki 
seitsemän jupperilaista nuorta 
oppilasta ovat innokkaita jat-
kamaan musiikin parissa myös 
kevätkaudella. 

Osa oppilaista uskaltautui jo jul-
kiseen esiintymiseenkin Jubalin pe-
rinteisessä joulukonsertissa, joka 
pidettiin Auroran kappelissa. Mu-
siikkikoulun edustajien kanssa on 
alustavasti puhuttu myös oppilaiden 
esiintymisestä jossakin omakotiyh-
distyksen tilaisuudessa.

Kevätlukukaudelle voidaan rajal-
lisesti ottaa mukaan myös uusia op-
pilaita (viulu, kitara ja sähkökitara). 
Opettajina toimivat soitonopettajat 
Minna ja Timo Purhonen sekä Raili 
Poijärvi-Salmela.

Lisätietoja: Minna Purhonen gsm 
050 304 5428, www.jubal.fi.

Jutun yhteyteen on poimittu muu-
tamia opetustilannekuvia, joista 
myös selviää, miksi Tammenterhon 
kokoustilassa on elokuussa 2008 pi-
detyn musiikkileirin jälkeen yhtäjak-
soisesti seisonut nuottitelineitä

Lauri Määttänen
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Toinen Laura, eli Laura Aalto (9v) on harjoitellut kitaransoittoa yhteissoittona Jubalissa syyslukukauden.

Laura Talvio (10v) on valinnut instrumentikseen soitinten kuningatta-
ren eli viulun. Laura on aloittanut soittamisen viime syksynä.

Santeri Virta (7v) on musiikkikoulun jupperilaisista oppilaista nuorim-
masta päästä.
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Päiväkoti Laaksonpesä melkein 
Jupperissa
Oletteko huomanneet, että Laaksolahden-
tiellä vinosti vastapäätä M-kauppaa on 
päiväkoti. Sitä ei huomaa, ei kuulu lasten 
ääniä, ainoastaan ikkunoissa on joitakin 
kuvia, jotka voivat paljastaa, että täällä ta-
lossa on lapsia. Lasten oleskelupiha on ta-
lon toisella puolella, turvallisesti autoilta 
ja melulta suojassa.

Astuessani sisään tähän viihtyisään, kodinomai-
seen päiväkotiin, hämmästyin sitä rauhallista, 
onnellista tunnelmaa, joka siellä vallitsi. Lapset 
olivat juuri heräämäisillään päiväunilta. Ne, jotka 
eivät enää nuku päiväunia, olivat tämän ajan muu-
ten rauhoittumassa, rentoutumassa. Jos lapsi ei 
nuku, niin luetaan satuja, kuunnellaan musiikkia 
tai muuten rauhoitutaan. Hiljaisia hetkiä tarvitse-
vat aikuisten lisäksi toki myös lapset jaksaakseen 
taas leikkiä.

Päiväkodin johtaja Tiina Järvelin kertoikin, 
miten näin ihana tunnelma päiväkodissa on saa-
tu aikaan. Lapset tuntuivat todella viihtyvän ja se 
oli varmasti kuin toinen koti heille. Tähän kodin-
omaisuuteen olikin tarkoituksellisesti tähdätty. 
Päiväkodissa tehdään ruoka itse. Siellä on oma 
keittiö ja oma tuttu keittäjä. Lapset tuntevat jo aa-
musta ruoan tuoksun niin kuin normaalisti kodissa 
ikään. He voivat käydä kysymässä, mitä ruokaa 
tänään syömme. Kauppias käy henkilökohtaisesti 
tuomassa ruokatarvikkeita. Hänkin tulee näin lap-
sille tutuksi. Arkirutiinit ovat tässä lasten normaa-
lia elämää.

Huoneet olivat somasti ja lämmöllä lasten ikä-

vaiheen ja tarpeiden mukaan sisutettu. Päiväkodin 
työntekijät suhtautuivat lapsiin niin osaavasti ja 
ammattitaidolla, että täytyi vain ihmetellä. Tuli 
sellainen tunne, että tähän päiväkotiin varmasti 
jokainen vanhempi haluaisi saada lapsensa hoi-
toon. Ja varmasti voisi luottavaisin mielin jättää 
näiden työlleen omistautuneiden hoitajien huoleh-
dittavaksi.

Päiväkoti - Daghemmet Laaksonpesä on yksi-
tyinen kaksikielinen päiväkoti. Se ei ole mikään 
uusi päiväkoti, vaan omaa vanhat perinteet. Se oli 
perustettu jo 1963 Lähderantaan nimellä Lähde-
rannan leikkikoulu. Alun perin kotiäidit toivat lap-
sia kerhotoimintaan saamaan virikkeitä ja myös 
itselleen vähän vapaa aikaa. Vuonna 1999 leik-
kikoulu muutti nykyisiin tiloihin Laaksolahteen. 
Vähitellen osapäiväisestä kerhomaisesta leikki-
koulusta tuli nykytarpeita vastaava päiväkoti.

Päiväkodissa on 38 kokopäiväpaikkaa suomen- 
ja ruotsinkielisille 3-6 vuotiaille lapsille. Ryhmiä 
on kaksi. Ensimmäisessä ryhmässä on 3-4 vuo-
tiaita ja toisessa ryhmässä �-6 vuotiaita, käytän-
nössä esikoululaisille oma ohjelma ja �-vuotiaille 
omansa. Toimintakieli on suomi. Ruotsinkielisil-
le lapsille ruotsinkielinen opettaja puhuu ruotsia, 
mutta lapset oppivat myös suomenkieltä. Samoin 
suomenkieliset lapset tutustuvat ruotsinkieleen 
sekä oppivat ruotsinkielisiä lauluja, loruja, sano-
ja ja sanontoja. Tässä hyöty on siis molempien 
kielialueiden lapsille. Samalla lapset tutustuvat 
molempien kielialueiden kulttuureihin ja perintei-
siin. Näin poistetaan ennakkoluuloja molemmin 
puolin ja tämä on mitä parhainta kasvatusta su-
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vaitsevaisuuteen ja tottumi-
seen siihen, että lapsilla voi 
olla eri äidinkieli ja erilainen 
kulttuuritausta. Usein ovat 
saman perheen kaikki lapset 
olleet tässä päiväkodissa. On 
sattunut myös, että äiti tai 
isä on itsekin käynyt samaa 
leikkikoulua. Näin ollen iso-
vanhemmat haluavat tuoda 
lapsenlapsiaan tänne.

Perheiden kanssa on hyvin 
tehty yhteistyötä ja henkilö-
kunta kehui, että on helppo 
olla yhteistyössä vanhempi-
en kanssa ja että perheet ovat 
niin mukavia. Eräs tärkeä 
asia on se, että täällä on py-
syvä henkilökunta. Lapsilla 
on turvallinen olo, kun tuttu 
henkilökunta ottaa heidät aamuisin vastaan, sa-
moin vanhemmat voivat lähteä turvallisin mielin 
pois.

Päivän mittaan lapsilla on erilaisia toimintoja 
ulkoilun lisäksi muun muassa askartelua, satuja 
luetaan lapsille, erilaisia leikkejä ja retkiä ikäke-
hityksen mukaan. Tämän takia lapset onkin jaettu 
eri ikäryhmiin, jotta ohjelma voidaan suunnitella 
kulloistakin kehitysvaihetta vastaavaksi. Kaik-
ki lapset tuntevat koko henkilökunnan ja henki-
lökunta tuntee kaikki lapset. Lapsi tuntee olonsa 
turvalliseksi tässä tutussa kodinomaisessa ympä-
ristössä. Voisi sanoa, että yhteisöllisyys oikein ko-
rostuu täällä.

Päiväkoti Laaksonpesää ylläpitää vanhemmis-
ta koostuva yhdistys, joka valvoo ja kehittää päi-
väkodin toimintaa ja luo sille taloudelliset edel-
lytykset. Kuusivuotiaat saavat opetushallituksen 
ohjeiden mukaista kunnan kustantamaa esiopetus-
ta neljä tuntia päivässä. Yhteistyötä tehdään alu-
een muiden esiopetusryhmien ja Jupperin koulun 
kanssa.

Ensi syksynä vapautuu 17 paikkaa lapsille tässä 
päiväkodissa. Suomenkieliset esikoululaiset siir-
tyvät suomenkieliselle ala-asteelle ja ruotsinkieli-
set yleensä ruotsinkieliseen esikouluun ja ruotsin-
kieliselle ala-asteelle. Suurin osa lapsista menee 
oppilaiksi Jupperin kouluun.

Lea Ala-Peijari

Vanhakartanon kalastuskunnan sääntömääräi-
nen vuosikokous pidetään 8.3.2009 Vanhakylän 
Garsbergissä (ruotsinkielisen nuorisoseuran talo, 
Nuorisotie 10). Virallinen kokouskutsu ja kokouk-
sessa käsiteltävät asiat julkaistaan Länsiväylässä 
viikolla 8.

Kuten tunnettua, vanhat lupamerkit ovat voi-
massa mainittuun vuosikokouspäivämäärään 
saakka, minkä jälkeen vuodelle 2009 on hankitta-
va uudet lupamerkit (enintään 2 merkkiä/talous). 
Lupamerkkejä myydään nykyisin Laaksolahden 
M-marketista. Yhden merkin hinta on edelleen 
10 euroa ja siihen ei ole tälle vuodelle suunniteltu 

korotusta. Kalastuskunnasta kerrotaan lisäksi, että 
vapaita lupamerkkejä on myös saatavissa riittä-
västi kasvavallekin harrastajamäärälle.

Lauri Määttänen

Kalastuksen harrastajille
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EKYL toimii kaupunginosayhdistysten asi-
alla ja myös Jupperin Omakotiyhdistys on 
sen jäsen.
Espoossa toimii kymmenittäin kaupungin-
osa-, omakoti- ja pienkiinteistöyhdistyksiä, 
jotka ajavat edustamiensa alueiden ja nii-
den asukkaiden asioita. Kaupunginosayh-
distysten yhteenliittymänä toimii Espoon 
Kaupunginosayhdistysten Liitto (EKYL). 

EKYL on espoolaisten kaupunginosayhdistys-
ten keskusjärjestö, jonka jäseninä on 47 yhdistystä 
eri puolilta Espoota. EKYL edustaa näin suurinta 
osaa espoolaisista kaupunginosayhdistyksistä ja 
noin 10 000 espoolaista.

EKYLin toiminnan tarkoitus on edistää jä-
sentensä toimintaa ja vaikutusmahdollisuuksia, 
toimia jäsenyhdistysten yhteistyöelimenä ja tu-
kiorganisaationa sekä edistää kotiseutu- ja perin-
netoimintaa sekä kotiseututuntemusta. Tätä tar-
koitusta EKYL toteuttaa mm. tekemällä aloitteita, 
esityksiä ja lausuntoja, myöntämällä avustuksia, 
tekemällä yhteistyötä eri tahojen kanssa Espoon 
kaupungin suunnitteluun ja päätöksentekoon liit-
tyvissä asioissa, harjoittamalla tiedotus-, julkaisu- 
ja koulutustoimintaa sekä keräämällä ja tallenta-
malla kotiseutuunsa liittyvää perinnetietoa. 

Näkyvänä esimerkkinä EKYLin toiminnasta 
ovat vuosittain syksyisin Espoo- päivän ympäril-
lä järjestettävät Espoon Lystit, joiden tapahtumiin 
monet jäsenyhdistykset saavat EKYLin kautta 
avustusta. Vähemmän näkyvää on vaikuttamistoi-
minta, jota tehdään seuraamalla päätöksente-
koa, ottamalla kantaa ja tekemällä yhteistyötä 
eri tahojen kanssa. EKYL tekee yhteistyötä 
mm. muiden järjestöjen, Espoon kaupungin 
ja erilaisten hankkeiden kanssa. Tällä hetkel-
lä yhteistyötä on viritelty erityisesti pääkau-
punkiseudulla toimivan 4V – Välitä, Vaikuta, 
Viihdy, Voi hyvin – hankkeen kanssa. Toi-
mintaan liittyvistä ajankohtaisista aiheista 
sekä muun muassa tapaamisista ja koulutuk-
sista EKYL tiedottaa jäsenyhdistyksille lähe-
tettävissä jäsenkirjeissä sekä sähköpostitse.

Jäsenyhdistysten kannalta EKYLin toimin-
nassa olennaisia ovat palvelut, joita liitto tar-
joaa. Yllä mainittujen koulutus-, yhteistyö- ja 

vaikuttamismahdollisuuksien 
sekä Espoon Lystit – avustus-
ten lisäksi palveluna jäsenyh-
distyksille voi nähdä sen, että kaikki EKYLin jä-
senyhdistykset ovat automaattisesti myös Suomen 
Kotiseutuliiton jäseniä. Jäsenyhdistyksiä askarrut-
tavissa yhdistystoimintaan liittyvissä asioissa aut-
taa ja neuvoo EKYLin toimistolla Kotiseututalo 
Parkvillassa työskentelevä järjestösihteeri. Toi-
mistolla on myös kopiopalvelu jäsenyhdistysten 
käytettävissä. Kotiseututalo Parkvillaa jäsenyh-
distykset saavat käyttää tilaisuuksiinsa maksutta. 
Lisätietoja EKYLin tarjoamista palveluista, toi-
miston yhteystiedot ja aukioloajat löytyvät EKY-
Lin nettisivuilta www.ekyl.fi. 

Vuonna 2009 EKYLin hallituksen puheenjoh-
tajana jatkaa Jukka Kivi. Muut hallituksen jäsenet 
ovat Solveig Forsberg, Heikki Kotamies, Raimo 
Kukko, Ann-Christin Lintula, Mikko Perkko, Silve 
Sahlan, Mikael Stürmer ja Matti Viikari. Hallituk-
sen varajäseninä toimivat Lauri Kaartinen, Margit 
Lundström, Kari Karjalainen, Heikki Miettinen, 
Timo Rauhanen, Raili Lindberg, Raili Suitiala ja 
Tarja Kesä-Heino. Hallituksen jäsenten vastuualu-
eet ja yhteystiedot päivittyvät järjestäytymiskoko-
uksen jälkeen tammikuussa EKYLin nettisivuille. 
EKYLin hallitus ottaa mielellään vastaan jäsenyh-
distysten aloitteita, ideoita ja kommentteja liiton 
toimintaa koskien. Halutessaan palautetta voi lä-
hettää myös EKYLin järjestösihteerin kautta säh-
köpostitse tiina.keranen@ekyl.fi tai puhelimitse 
04� 121 ��81.

Tiina Keränen, järjestösihteeri

Mikä on EKYL?
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Kotiseututalo Parkvilla
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Kotikadut kuntoon myös 
Jupperissa

Teknisen lautakunnan esityksen ja valtuuston 
hyväksymän budjetin mukaan katujen ja kunnal-
listekniikan rakentaminen Espoossa jatkuu talou-
dellisen kasvun hidastumisesta huolimatta. Tällä 
hetkellä näyttää, että verokertymän alenemiseen 
osattiin kaupungin talousarviossa varautua koh-
tuullisen hyvin, vaikka pelkästään tammikuussa 
näyttää kaupungin kassaan kertyvän 10 miljoonaa 
euroa viimevuotista vähemmän verotuloja. On 
tärkeää, että kunnat ja valtio ylläpitävät taloutta 
elvyttävää rakennustoimintaa taantumasta huoli-
matta, - tai oikeastaan juuri sen vuoksi. Espoossa 
isoja tiehankkeita ovat tietysti KEHÄ I:n paran-
taminen, johon uppoaa noin 120 miljoonaa vero-
euroa. KEHÄ II:n jatko on myös huomattavan iso 
investointi, jonka suunnittelu etenee ja jonka ra-
kentamisen pitäisi alkaa viimeistään 201�.

Laaksolahdentien parantaminen on onneksi al-
kamassa jo tänä vuonna Pitkäjärventien puolei-
sesta päästä. Katusuunnitelma on ollut nähtävil-
lä 26.1.2009 asti teknisessä keskuksessa Espoon 
keskustassa. Laaksolahdentien parantamista olen 
lautakunnassa pitänyt erittäin kiireellisenä hank-
keena. Tulvaveden alle jäävä kevyenliikenteen-
tie pakottaa muun muassa koululaiset siirtymään 
ajoradalle ja se jos mikään on todella vaarallista. 
Onneksi teknisessä virastossa löydettiin toimiva 
väliaikainen ratkaisu. Kevyenliikenteentien osalta 
kadunpintaa nostettiin hiekalla ja nyt kulkemaan 
pääsee kuivin jaloin – kunnes katu saadaan asian-
mukaiseen kuntoon.  Koko Laaksolahdentien 
kunnostamisen kustannusarvio on 8-9 miljoonaa 
euroa ja ensimmäisen vaiheen osalta hintaa kertyy 
2.7 miljoonaa. Tälle vuodelle rakentamiseen on 
varattu 300 000 euroa. 

Lautakunnan joulukuun 2008 viimeisessä ko-
kouksessa hyväksyttiin Kaivosmiehentien ja -ku-
jan sekä Kaivoskujan katusuunnitelmaehdotukset.  
Suunnitelmasta jätettyjen kahden muistutuksen 
perusteella katua kavennettiin � metristä 4.� met-
riin. Muistutuksissa oli toivottu läpiajon sallimis-
ta nykyisen kaltaisesti sekä Pitkäjärventien että 
Tammipääntien suunnista, mutta tähän ei voitu 
kaavanvastaisena järjestelynä suostua. Kaivos-
miehentien rakentamiseen ei ole tämän vuoden 
talousarvioissa varauduttu, mutta suunnitelman 
tultua lainvoimaiseksi valmiudet Kaipionmetsään 
menevän polkuyhteyden rakentamiseen ovat ole-
massa.

Rantatien ja Rantakulman katusuunnitelmat ovat 
olleet nähtävillä ja tulevat teknisen lautakunnan 
käsittelyyn ja toivottavasti myös hyväksyttäviksi 
tammi-helmikuussa. Katusuunnitelman hyväksy-
minen ei valitettavasti tarkoita kadunrakentamisen 
aloittamista. Katusuunnitelmien hyväksymisistä 
olemme saaneet lukea monissa tämän lehden nu-
meroissa ja rahoitusta odottaa Jupperissakin moni 
hyväksytty suunnitelma. 

Pitkäjärventien ja Riihiniityntien kiertoliitty-
män suunnitelma on hyväksytty ja kaavakin saanut 
lainvoiman. Rakennussuunnittelu on käynnissä ja 
rakentaminen pääsee alkamaan �00 000 eurolla 
loppuvuodesta. Kiertoliittymä onkin erinomai-
nen ratkaisu sujuvoittamaan liikennettä ja samalla 
hidastamaan ajonopeuksia suoralla tieosuudella. 
Kiertoliittymän rakentamisen yhteydessä olisi toi-
veissa saada myös kauan kaivattu koirapuisto lu-
kuisten koiraperheiden iloksi.

Sirpa Hertell, teknisen lautakunnan 
puheenjohtaja 2005-2008

Luistelukelit ovat olleet suorastaan hämmästyttävät 
tänä talvena, ja sen ansiosta Pitkäjärven jää on täytty-
nyt ulkoilijoista.
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Jupperilaiset ovat ennenkin vaikuttaneet tierakentamista koskeviin päätöksiin, tässä tapauk-
sessa varsinkin nykyinen kunniapuheenjohtajamme Olavi Laine.
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Pieni Jäätelöbaari Vohveli 
täydentää Jupperin palveluja

Vohvelibaarin Niina, Jari ja Susanna ovat tulleet tutuiksi jo monelle jupperilaiselle

K
uv

a:
 J

uh
a-

P
ek

ka
 R

ip
at

ti

Jari Luukkonen muutti perheineen Jup-
periin vuonna 2006 ja lokakuussa 2008 
hän avasi Pienen Jäätelöbaari Vohvelin 
M-marketin talossa, entisen Masan kios-
kin tiloissa. Jäätelöbaari on perheyritys 
ja myyntitiskin takana hääräävätkin Jari 
ja hänen kaksi tytärtään Susanna ja Niina 
sekä viikonloppuisin myös tyttöjen kaveri 
Anna ja Jarin isä Jaakko. Jäätelöbaarin 
logo on Jarin vaimon Päivin suunnittele-
ma.

Jarilla on yli 20 vuoden kokemus yrittämises-
tä, eikä ajatus kahvilan avaamisesta ollut hänelle 
hetken päähänpisto vaan usean vuoden harkinnan 
tulos. Päätös jäätelöbaarin avaamisesta piti kui-
tenkin tehdä nopeasti, kun siihen sopiva liiketila 
vapautui viime syksynä. Vohvelin avajaiset pidet-
tiin lokakuun viimeisenä päivänä. 

Nimensä mukaisesti Pienessä Jäätelöbaari Voh-
velissa on tarjolla 18 erilaista jäätelöannosta. Li-
säksi jokainen voi tilata annoksensa myös omien 
makumieltymystensä mukaisesti. Tämän vuoden 
aikana jäätelövaihtoehtoja täydennetään myös 
pirtelöillä. Jäätelön ystäviä varmasti kiinnostaa se, 
että Vohveli tulee ottamaan käyttöön jäätelöpassin, 
jolloin joka kymmenes jäätelöannos on ilmainen.

Reilun kahden kuukauden toimintansa aikana 

Vohvelin asiakkaiden suosituin annos kahvila-
puolella on ollut kahvi ja vohveli kermavaahdolla 
ja hillolla. Paljon kiitosta ovat myös saaneet Su-
sannan ja Niinan leipomat piirakat ja pullat, osa 
kekseistä on myös tytärten leipomia. Suolaisen 
nälkään on tarjolla paninit (täytetyt patongit). Hy-
vin paljon on kyselty myös lounasvaihtoehtoja ja 
mahdollisesti Vohveli tulee tarjoamaan keitto/sa-
laatti-lounasvaihtoehdon tämän kevään aikana. 
Vaikka Susanna ja Niina valmistavatkin itse osan 
tuotteista, niin varsinaista pitopalvelutoimintaa 
Vohveli ei tarjoa. Vohvelista voi kuitenkin tila-
ta piiraita, pullia ja keksejä. Vohvelissa on myös 
mahdollista järjestää esimerkiksi pienimuotoiset, 
teema-aiheiset lasten synttärit tai muut pienet juh-
lat.

Vohveli toimii myös lahjatavarakauppana. Lah-
japuolella on tarjolla esimerkiksi tupaantuliaispa-
ketteja, kynttilöitä, Barbara Bukowskin hellyttä-
viä nalleja ja pieniä sisustustuotteita. Lapsiperheet 
ovat tykänneet puuleluista ja palapeleistä, sillä 
vastaavia tuotteita ei löydy edes läheisistä kaup-
pakeskuksista. Löytyypä hyllyltä myös uusi brän-
dituote ”Jupperin Mustikkalaku”. Nimestään huo-
limatta laku ei ole tosin Jupperissa valmistettua. 

Vohvelin aukioloajat ovat maanantaista perjan-
taihin klo. 10 – 18, lauantaina klo. 10 – 16 ja sun-
nuntaina klo. 12 – 16. Viikonlopun aukioloaikoja 
tullaan mahdollisesti jatkamaan illasta.

Juha-Pekka Ripatti
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Uusia tuulia maailmalta!

Marraskuussa hollantilainen Bar-ché 
Dorje, joka myös opiskelee suomen kieltä, 
aloitti työt hierojana Pitkäjärventiellä Ma-
ria Tarvaksen työtoverina.

Klassisen hieronnan lisäksi Bar-ché Dorje osaa 
myös indonesialaista hierontaa.

Hän aloitti 16-vuotiaana indonesialaisen tais-
telulajin Pencak Silatin opiskelun ja on käynyt 
useasti opiskelemassa sitä myös Indonesiassa. Sa-
malla hän oppi myös indonesialaista hierontaa Pi-
jitiä ja hoitomenetelmää Urutia. Hän on toiminut 
Pencak Silat- taistelulajin opettajan ja hierojana 
Hollannissa asuessaan.

Indonesialainen perinteinen hieronta, joka sisäl-
tää jaavalaista ja balilaista hierontaa on samankal-

taista kuin Ayurvedinen (intialainen) hieronta ja on 
lähes yhtä vanhaa kuin kiinalainen. Sitä voidaan 
pitää yhtenä alkuperäisistä hierontamenetelmistä, 
joissa käytetään öljyä. Se on vanhojen terapeut-
tisten tekniikoiden sekoitus, jossa on loputtomasti 
variaatioita.

Indonesialaisessa hieronnassa on vallalla työn-
tötekniikat, joiden vaikutus on hyvin syvällä, jotta 
voidaan vapauttaa lihasten ja nivelten kiputilat. 
Perinteinen indonesialainen hieronta on hoitome-
netelmä, joka syvällä painallushieronnalla avaa 
jännittyneet, pahkuraiset kudokset ja palauttaa ta-
sapainon kehoon, mieleen ja sieluun.

Toisin kuin öljyllä tehtävät hieronnat lännessä, 
indonesialaiset tekniikat on suunniteltu antamaan 
erittäin syvää stimulointia pehmeille kudoksil-
le. Nämä tekniikat vaikuttavat erityisesti lihaksia 
ympäröiviin sidekudoksiin - lihaskalvoihin ja jän-
teisiin. Ne ovat erittäin tehokas hoito urheiluvam-
moihin.

Öljyä, joka on voimakkaasti terapeuttista, voi-
daan käyttää indonesialaisessa hieronnassa. Va-
pauttamalla kehon uudistumisen ja tukemalla 
kehon immuunipuolustus järjestelmää, sillä on 
hyödyllinen vaikutus veren- ja kudosnesteiden 
kiertoon. Indonesialaista hierontaa voidaan antaa 
lattialla maton päällä, hierontapöydällä tai tuolissa 
istuessa.

Tervetuloa kokeilemaan!
Maria Tarvas (yhteyshenkilö, jolta 

varaukset: gsm 050 363 4670)

Tarvas yhtiöt oy on Jupperilainen perheyritys, 
joka kunnostaa kotisi, mielesi ja kehosi.
Tarvasyhtiöihin kuuluu kaksi toiminimeä;
Tarvassaneeraus, jonka toimialana on remon-
tointi ja rakentaminen sekä metallityöt.
Ultimatours, joka tarjoaa luontoretkiä, sekä 
hierontaa, vyöhyketerapiaa ja Indonesialaista 
hierontaa.
Tarvassaneeraus 040-7079�64, Mika Tarvas
Ultimatours 0�0-3634670, Maria Tarvas
www.ultimatours.fi
info@ultimatours.fi
Pitkäjärventie 48,
02730 Espoo
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Yhteistyökumppaneita ja kannatusjäseniä

Toimitusjohtaja Marko Lehtonen, Aisatie 16 B, 01640 Vantaa, Linnainen

Laaksolahden M-market
Oma lähikauppamme

Juha ja Salla Matilainen 
09-595846

Aukioloajat:
arkisin   klo 8 - 21
lauantaisin  klo 8 - 18
sunnuntaisin   klo 12 - 18

Tutustumistarjous Tutustumistarjous 

KESTOVÄRIT RIPSIIN JA 
KULMIIN

KASVOHOITO TAI 
IHONPUHDISTUS

10 €
  + muotoilu 5 € sis. alv

49 € sis. alv

Kasvohoitola  Kasvohoitola  
Tuija Tiilikka 

I.A. Dipl. Kosmetologi
Tuija Tiilikka 

I.A. Dipl. Kosmetologi

Ajanvaraukset p. 040 554 9444 
myös ilta- ja viikonloppuaikoja 

Ajanvaraukset p. 040 554 9444 
myös ilta- ja viikonloppuaikoja

Metsänvartijantie 7 C 1 Metsänvartijantie 7 C 1 
02720 ESPOO (Laaksolahti) 02720 ESPOO (Laaksolahti) 

Nyt myös:
Ilma- ja 
vesilämpöpumput

Aurinkolämmitys

Oilon -maalämpöpumput

Vuoden vaihtuessa on tapana tehdä erilai-
sia hyviä päätöksiä. Niiden uskotaan kes-
tävän ja pysyvän, mutta kuinka käykään. 
Tuskin on kuukausi kulunut, kun osa pää-
töksistä on jo unohtunut. 

Tuliko tehtyä päätökset hieman kevyin perus-
tein vai tuliko niitä liian paljon? Nyt tein yhden lu-
pauksen, joka on helppo toteuttaa, tosin sen vasta 
aika näyttää. Joulun edellä huomasin taas käyneen 

niin, että joululahjojen hankinta jäi viimehetkeen. 
Onneksi en sentään sortunut hankkimaan mitään 
halpahallin rihkamaa.

Tulevan vuoden aikana hankin joulu- ja muut-
kin lahjat vähitellen, pakkaan ne saman tien, kir-
joitan kortit toivotuksineen valmiiksi, paketit hyl-
lyyn, sieltä ne tarpeen tullen otetaan esiin. Ei tule 
kassavajauksia eikä hikeä ja sydämen tykytystä 
ruuhkassa ryntäillessä.

Näin teen, tarkistetaan vuoden kuluttua!
Eila Räisänen

Eilan lupauksia 29.12.2008
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Yhteistyökumppaneita ja kannatusjäseniä

Asiantuntemusta ja kokemusta

Teemu Saarinen
KTM, LKV
GSM 040 510 8085

Pertti Saarinen
Metsätalous-
neuvos, LKV
GSM 040 501 0043

www.kuusisaariset.fi

Kari Vainikka
Metsäasiantuntija,
julkinen kaupanvahvistaja
GSM 050 324 1270

Metsäkiinteistöjen välitys- ja arviointipalvelut.

Riihiniityntie 21, Espoo







•     
•    
•   
•  







 






-20-

Jupperin Omakotiyhdistys ry:n 
syyskokouksen pöytäkirja

Kokous oli 20.11.2008 klo 18.34 – 20.00 Laak-
solahtitalossa.

Kokouksen avaus
Yhdistyksen puheenjohtaja Juha-Pekka Ripatti 

avasi kokouksen ja toivotti läsnäolijat tervetul-
leiksi.

Kokouksen toimihenkilöt
Kokouksen puheenjohtajaksi ehdotettiin Pekka 

Perttulaa. Hänet valittiin yksimielisesti. Sihteerik-
si valittiin Lea Ala-Peijari ja pöytäkirjantarkasta-
jiksi Anja Tarvas ja Heikki Kulusjärvi. Päätettiin, 
että pöytäkirjantarkastajat toimivat tarvittaessa 
myös ääntenlaskijoina.

Osanottajat ja heidän 
äänivaltaisuutensa

Kaikki läsnäolijat (14) olivat äänioikeutettuja 
varsinaisia jäseniä.

Kokouksen laillisuus
Todettiin kokous laillisesti ja yhdistyksen sään-

töjen mukaisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltai-
seksi. 

Vuoden 2009 toimintasuunnitelma
Juha-Pekka Ripatti esitteli johtokunnan esityk-

sen vuoden 2009 toimintasuunnitelmaksi (jul-
kaistu lehdessä 4/08). Suunnitelma käytiin läpi 
pääkohdittain ja hyväksyttiin johtokunnan esittä-
mässä muodossa. Uutena toimintasuunnitelmassa 
oli kohta, jossa todettiin että järjestetään jäsenten 
toivomia aktiviteetteja eri-ikäisille jupperilaisille 
mahdollisuuksien mukaan, yhtenä esimerkkinä 
senioritoiminta.

Keskustelua oli seuraavista aiheista:
Ehdotettiin nyt, kun vaalit ovat ohi, uusien luot-

tamushenkilöiden kutsumista omakotiyhdistyk-
sen vieraaksi. Kutsuttuina olisivat lähialueemme 
valtuutetut sekä lautakuntien puheen- ja varapu-
heenjohtajat. Tilaisuuden tarkoituksena on tutus-
tua päätöksentekijöihimme ja keskustella heidän 
kanssaan meille tärkeistä asioista.

Todettiin, että laaksolahtelaisista kunnanval-
tuutetuista tulee seuraavaan JOY-lehteen hen-

kilökuva. Lisäksi esitettiin, seuraavat huomiot: 
Kuntopolku on vaikeakulkuinen. Tammenterhon 
pihavalot ovat himmeät. Portaiden alapäähän pi-
täisi saada lisävaloa.

Vuoden 2009 talousarvio
Taloudenhoitaja Tapani Vuopala esitteli johtokun-
nan esityksen vuoden 2009 talousarvioksi (liite 2). 
Talousarvio hyväksyttiin muutoksitta.
Päätettiin, että liittymismaksut ovat seuraavat: 
varsinaisilta jäseniltä   20 € 
perhe- ja henkilöjäseniltä  10 € 
kannatusjäseniltä (henkilöt)  80 € / vuosi
                           (yhteisöt)    120 € / vuosi 
Johtokunnan jäsenille ja tilintarkastajille makset-
tavat palkkiot pidetään ennallaan:
Puheenjohtajan vuosipalkkio   520 €
Sihteerin vuosipalkkio  520 €
Taloudenhoitajan vuosipalkkio 330 €
Johtokunnan jäsenten kokouspalkkio 
10€ / kokous

Johtokunnan puheenjohtajan valinta 
vuodeksi 2009

Nykyinen puheenjohtaja Juha-Pekka Ripatti va-
littiin yksimielisesti jatkamaan puheenjohtajana.

Johtokunnan jäsenten valinta
Johtokunnan jäsenistä kolme on erovuorossa: 

Kimmo Sierimo, Silve Sahlan, Kai Haapamäki. 
Asko Forsberg ilmoitti eroavansa johtokunnas-
ta. Erovuorossa olevat ilmoittivat halukkuutensa 
jatkaa. Heidät valittiin yksimielisesti seuraavalle 
3-vuotiskaudelle johtokuntaan. Asko Forsbergin 
jäljellä olevaksi kaudeksi (1vuosi) valittiin Eeva-
Riitta Puomio.

Tilintarkastajien valinta
Tilintarkastajiksi valittiin KHT Sinikka Alanne 

ja Markku Rantalainen.
Sinikka Alasen varajäseneksi valittiin Anja Tar-

vas ja Markku Rantalaisen varajäseneksi Pekka 
Perttula.

Muut asiat
Muita päätettäviä asioita ei ollut.
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Toimikunnat 2009

Toimikuntien kokoonkutsujana ja yhte-
yshenkilönä toimii johtokunnan jäsen. 
Poikkeuksen muodostaa tänä vuonna ta-
pahtumatoimikunta. Toimikunnat, paitsi 
taloustoimikunta, voivat täydentää itseään 
vuoden aikana halukkaiden jäsenten il-
maannuttua.

Energiatoimikunta
Kokoonkutsuja Urpo Kotipalo, 
puh. 040 �03 6067

Kai Haapamäki, Heikki Kulusjärvi, Pekka Perttu-
la, Tapani Vuopala

Syyskokouksessa Eila Räisänen lahjoitti Jupperin 
omakotiyhdistykselle polttoraudan, joka oli Jupperin 
Kartanosta peräisin ajalta, jolloin Liljeströmit olivat 
Kartanon omistajia

Kaava- ja ympäristötoimikunta
Kokoonkutsuja Silve Sahlan, 
puh. 0�0 344 �927.

Kai Haapamäki, Sirpa Hertell, Risto Jokinen, 
Heikki Kulusjärvi, Eija Kyllästinen, Pekka Pert-
tula, Eeva-Riitta Puomio, Kimmo Sierimo, Juha 
Vepsäläinen

Rantatoimikunta
Kokoonkutsuja Juha-Pekka Ripatti, 
puh. 0400 463 941.

Kai Haapamäki, Juha Kallanranta, Erkki Kyllästi-
nen, Pekka Puomio, Markku Rantalainen, Kimmo 
Sierimo, Juha Vepsäläinen,

Taloustoimikunta (sääntöjen 9 §)
Kokoonkutsuja Juha-Pekka Ripatti, 
puh.0400 463 941.

Juha Kallanranta, Urpo Kotipalo, Eeva-Riitta 
Puomio, Juha Vepsäläinen ja taloudenhoitaja Ta-
pani Vuopala

Tapahtumatoimikunta
Kokoonkutsuja Lasse Gustafsson, 
puh. 0400 4�8 167, 
lasse.gustafsson@kolumbus.fi

Marjut Aho, Lea Ala-Peijari, Asko Forsberg, Kiira 
Forsberg, Ritva Kallanranta, Pirjo Kolari, Erkki 
Kyllästinen, Tuula Mäkelä, Kalevi Mönkkönen, 
Eeva-Riitta Puomio, Juhani Rasilainen, Kimmo 
Sierimo, Anne Vesala, Leena Virtanen

Tiedotus- ja perinnetoimikunta
Kokoonkutsuja Silve Sahlan, 
puh. 0�0 344 �927.

Lea Ala-Peijari, Kai Haapamäki, Seija Kotipalo, 
Lauri Määttänen, Eeva-Riitta Puomio, Juha-Pek-
ka Ripatti, Eila Räisänen, Seppo Räisänen, Kim-
mo Sierimo, ja Urpo Kotipalo (kotisivut)
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Eeva-Riitta Puomio Pitkäjärven jäällä.
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Uusi-vanha johtokunnan jäsen
Eeva-Riitta Puomio jälleen mukana

Vuoden tauon jälkeen oli mukava palata 
Jupperin omakotiyhdistyksen hallitukseen. 
Olen toiminut yhdistyksen johtokunnassa 
useita vuosia, jäsenenä, varapuheenjohta-
jana ja kolme vuotta puheenjohtajana. 

Työkiireiden takia jätin johtokuntatyön, mutta 
toiminta on jatkunut lehden toimituskunnassa ja 
yhdistyksen toimikunnissa. Jupperissa olen asu-
nut 16 vuotta. Perheeseeni kuuluu puoliso Pekka, 
lukion viimeistä luokkaa käyvä poika ja jo omaan 
kotiinsa Helsinkiin muuttanut tytär. Helmikuun 
alussa saamme perheenlisäystä, kun meille muut-
taa pieni Pyhä birma -kissatyttö.

Teen töitä ympäristöasioiden parissa. Toimin 
Uudenmaan ympäristökeskuksessa luonnonsuo-
jeluasioita ja ympäristön tilan seurantaa hoitavan 
osaston päällikkönä. Ympäristöasiat ovat sydäntä 
lähellä myös omakotiyhdistyksen toiminnassa.

Yhdistystoiminta on viime vuosina ollut eniten 
aikaa vievä harrastus. Paitsi asukasyhdistyksessä 
olen ollut mukana vanhempainyhdistystoiminnas-
sa. Olen toiminut Jupperin ja Karakallion koulu-
jen sekä Kallion lukion vanhempainyhdistyksissä, 
Jupperin koulun johtokunnassa ja Suomen Van-
hempainliiton johtokunnassa. Olen mukana myös 
Laaksolahden kirjaston ystävät ry:n hallituksessa.

Yhdistysten lisäksi harrastuksiini kuuluvat me-
lominen, laskettelu ja lukeminen.

Toimimalla Omakotiyhdistyksessä kotiseutu, 
sen menneisyys ja nykypäivä tulevat tutuiksi ja 
toivon pääseväni vaikuttamaan myös Jupperin tu-
levaisuuteen ja sen kehittämiseen asuinpaikkana. 
Yhdistystoiminnassa palkitsevaa ovat mukavat ih-
miset ja uudet tuttavat, joita toiminnan kautta saa.

Eeva-Riitta Puomio

Seniorikerho aloittaa toimintansa Tammenterhossa

Jupperin Omakotiyhdistyksen Tammenterhossa toimii erilaisia kerhoja. Tutkitaan sukutietoja, JOY-
lehteä tehdään ja monia muita asioita. Kerhot keräävät eri ikä- ja harrasteryhmiä yhteen.
Niinpä nyt on päätetty koota ikäihmisiä ihan omaan kerhoonsa, Seniorikerhoon, nimi voi kehittyä 
toisenlaiseksikin, kunhan yhdessä pohditaan. Tapaamisaika on päivällä klo 13.00 - 14.30, ettei tar-
vitse pimeässä kompuroida.
Hyvän pullakahvin lisäksi vähän liikuntaakin, sitä voi tehdä, vaikka tuolilla istuen. Muistellaan men-
neitä, miten kylää rakennettiin ja oloja parannettiin. Käydään retkillä tai kutsutaan vieraita kylään 
meitä viihdyttämään.
Seniorikerho kokoontuu joka kuukauden neljäntenä torstaina klo 13.00 - 14.30 Tammenterhossa 
Tammipääntie 33.
Kokoontumispäivät: helmikuu 26.2., maaliskuu 26.3. huhtikuu 23.4 ja toukokuu 28.�.

Nyt naapurin kanssa liikkeelle, vaikka rollaattorista tai sauvoista tukea ottaen!
Sisäänpääsy ei maksa mitään eikä jäsenkorttia kysellä.

Yhteyshenkilö Eila Räisänen, gsm 0�00 67� 228
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Jupperin Omakotiyhdistys ry.
Puheenjohtaja:
Juha-Pekka Ripatti 
juha-pekka@jpripatti.net   Kaivoskuja 5 A 2  0400 463 941
Johtokunta:
Lea Ala-Peijari (sihteeri)   
lea.ala-peijari@kolumbus.fi  Kaivosmiehenkuja 6  B 050 512 4435
Kai Haapamäki 
kai.haapamaki@saunalahti.fi  Kalliotie 17 A   (09) 854 3384
Juha Kallanranta
juha.kallanranta@kopiosto.fi    Tammipääntie 35 A  040 523 3212
Urpo Kotipalo    
urpo.kotipalo1@saunalahti.fi  Peltotie 2   040 503 6067
Heikki Kulusjärvi
heikki.kulusjarvi@solibri.com  Vahveropolku 7
Eeva-Riitta Puomio
eeva-riitta.puomio@sci.fi   Peltorinteenkuja 1  050 531 9219 
Silve Sahlan
silve.sahlan@kolumbus.fi   Tammipäänpolku 5 A 050 344 5927 
Kimmo Sierimo
kimmo.sierimo@kolumbus.fi    Jupperinmetsä 16  050 412 6335
Juha Vepsäläinen    
juha.vepsalainen@vepsalainen.com Peltotie 7 B 1   0500 451 902
Taloudenhoitaja
Tapani Vuopala
tvuopala@deloitte.com   Mäkikuja 3 A   (09) 852 3059,
          040 532 2114
Olavi Laine, kunniapuheenjohtaja  
Artturi Winqvist, kunniajäsen  
Jäseniä 435 henkilöä
Kotisivu: http://www.jupperi.fi

Yhdistyksen toimitila Tammenterho on jäsenistön käytettävissä. 
Tiedustelut Urpo Kotipalo: urpo.kotipalo1@saunalahti.fi, 040 503 6067

Jupperin omakotiyhdistys järjestää perinteisen talvitapahtuman 
Jupperin rantaniityllä 

sunnuntaina 22.2.2009 kello 13.00 - 15.00.

Ohjelmassa mm. hiihtokilpailut 
ja paljon eri tapahtumia lapsille kuin myös aikuisille.

Iltaohjelmana on rusettiluistelu varttuneemmalle väelle.

TERVETULOA SUURELLA JOUKOLLA VIIHTYMÄÄN.



Jupperin Omakotiyhdistys ry

Tapahtumakalenteri

Helmikuu
ma 2.2.  Jumppa
ti 3.2.  Lentopallo
to �.2.  Tiedotus- ja perinne
ma 9.2.  Jumppa
ti 10.2.  Johtokunnan kokous
ti 10.2.  Lentopallo
ke 11.2. Sukututkimuskerho
ma 16.2. Jumppa
ti 17.2.  Lentopallo
to 19.2. Tiedotus- ja perinne
ma 23.2. Jumppa
ti 24.2.  Lentopallo
ke 2�.2. Sukututkimuskerho
to 26.2. Seniorikerho

Maaliskuu
ma 2.3.  Jumppa
ti 3.3.  Lentopallo
to �.3.  Tiedotus- ja perinne
ma 9.3.  Jumppa
ti 10.3.  Johtokunnan kokous
ti 10.3.  Lentopallo
ke 11.3. Sukututkimuskerho
ma 16.3. Jumppa
ti 17.3.  Lentopallo
to 19.3. Tiedotus- ja perinne
ma 23.3. Jumppa
ti 24.3.  Lentopallo
ke 2�.3. Sukututkimuskerho
to 26.3. Seniorikerho
ma 30.3. Jumppa
ti 31.3.  Lentopallo

Huhtikuu
to 2.4.  Tiedotus- ja perinne
ma 6.4.  Jumppa
ti 7.4.  Lentopallo
ke 8.4.  Sukututkimuskerho
ti 14.4.  Johtokunnan kokous

Omakotiyhdistyksen järjestämät kerhot 
jatkavat taas yhdistyksen toimitilassa Tam-
menterhossa, Tammipääntie 33

Sukututkimuskerho jatkuu aina parittomi-
en viikkojen keskiviikkoina kello 19.

Tarkemmin Pirjo Mattila
puh. (09) 855 5004

Seniorikerho kokoontuu kuukauden nel-
jäntenä torstaina klo 13.

Tiedustelut Eila Räisänen
puh. 0500 675 228

Tiedotus- ja perinnetoimikunta kokoontuu 
parillisten viikkojen torstaina kello 19.  

Tiedustelut Silve Sahlan
puh. 050 344 5927

Jupperin koululla toimivat kerhot:

Jumppa maanantaisin klo 19.30 Jupperin 
koululla. Uudet jumppaajat, tiedustelkaa 
vapaita paikkoja ryhmässä 

pirjo.kuusisto@luukku.com
tai iltaisin puh. 040 515 576

Lentopallo Jupperin koulun voimistelusa-
lissa  tiistaisin  klo 20-21.30 Veinin oma-
kotiyhdistyksen kanssa. 

teuvo.tikkanen@elisanet.fi 
puh. 050 5592209

www.jupperi.fi

ti 14.4.  Lentopallo
to 16.4. Tiedotus- ja perinne
ma 20.4. Jumppa
ti 21.4.  Lentopallo
ke 22.4. Sukututkimuskerho
ke 22.4. Yhdistyksen kevätkokous
to 23.4. Seniorikerho
ma 27.4. Jumppa 


