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SISÄLTÖ JOY 2/2019

Liity jäseneksi omakotiyhdistykseen

Jupperin Omakotiyhdistyksellä on neljä erilaista jäsenyysvaihtoeh-
toa; varsinainen jäsen, perhejäsen, henkilöjäsen ja kannatusjäsen. 
Kaikkein laajimmat oikeudet ovat varsinaisilla jäsenillä, mutta tällöin 
jäsenyyden hakeminen edellyttää kiinteistön tai asuinhuoneiston 
osakkeenomistajuutta. Katso jäsenkategorioita koskevat tiedot yh-
distyksen säännöistä www.jupperi.fi/yhdistys.
Yhdistyksen jäsenyyttä haetaan maksamalla haetun jäsenkategorian 
mukainen liittymismaksu yhdistyksen tilille Nordea IBAN FI26 2213 
1800 0179 79. Vuonna 2019 varsinaisen jäsenen liittymismaksu on 30 
euroa, perhejäsenen 25 euroa ja henkilöjäsenen 20 euroa. Yksityis-
henkilön kannatusjäsenmaksu 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 puhelin-
numero ja sähköpostiosoite. Johtokunta käsittelee jäsenhakemuksen 
seuraavassa kokouksessaan. Vuosittaista jäsenmaksua ei tänä vuon-
na ole.
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JUHA-PEKKA RIPATTI
päätoimittaja

Uuteen Jupperin kouluun alueen asukkaiden 
yhteinen olohuone?

Jupperin koulun rehtori Jouni Holopainen oli kutsunut 
lähialueella toimivien yhdistysten edustajia 26. maalis-

kuuta pidettyyn keskustelutilaisuuteen. Tilaisuudessa kes-
kusteltiin alueen asukkaiden yhteisestä olohuoneesta, jota 
hyödyntäisivät uuden oppimis- ja toimintakeskuksen varsi-
naisten käyttäjien (koulu, päiväkoti ja kirjasto) lisäksi myös 
lähialueen asukkaat ja järjestöt. Samalla ideologialla on to-
teutettu Helsingin uusi keskustakirjasto Oodi, joka ei ole 
vain kirjasto vaan ”elävä kohtaamispaikka Helsingin sydä-
messä”. Asukkaiden yhteiselle olohuoneelle on perustettu 
omat kotisivut https://solmu.eu/opijatoimi.

Tiistaiseen keskustelutilaisuuteen osallistuivat Jouni 
Holopaisen vetämänä Juha-Pekka Ripatti (Jupperin Oma-
kotiyhdistys), Tarja Kujala ja Riikka Wacker (Laaksolahden 
Martat), Esko Uotila (Laaksolahden kirjaston ystävät) ja Teu-
vo Tikkanen (Veinin Omakotiyhdistys). Kaikki paikalla olleet 
henkilöt tukivat rehtorin ajatusta ja kertoivat edustamien-
sa tahojen näkemyksiä olohuoneen tarpeellisuudesta. Näi-
tä keskustelutilaisuuksia on tarkoitus järjestää lisää ja kut-
sua mukaan myös muita alueella toimivia järjestöjä.

Huomattava osa keskusteluajasta käytettiin siihen, 
miten Espoon kaupunki saataisiin hyväksymään ajatus 
Jupperin koulun muiden koulutilojen, ei pelkästään liikun-
tasalin, kuntalaiskäytöstä normaalin kouluajan ulkopuo-
lella? Tavoitteena on päästä vaikuttamaan uuden koulun 
tilasuunnitteluun ennen kuin arkkitehti on piirtänyt ensim-
mäistäkään viivaa. Eikä olisi haitaksi, jos alueen nuoret ja 
heidän kokoontumis- ja harrastustarpeensa huomioitaisiin 
jo heti suunnittelun alkumetreillä. Uuden Jupperin koulun 
rakentamisen pitäisi alkaa vuonna 2024. 

Vastaava konsepti on jo toteutettu Opinmäen mo-
nipuolisessa koulutus- ja vapaa-ajan keskuksessa Suurpel-
lossa, joka tarjoaa tilat kansainväliselle koululle ja suomen-
kieliselle peruskoululle, varhaiskasvatukselle, liikuntahallin 
sekä tilat kirjastolle, työväenopistolle ja nuorisotoimelle. 

Lisäperusteet löytyvät Espoon valtuuston vuonna 
2017 hyväksymästä Espoo-tarinasta (= Espoon strategia) 
sekä 1.8.2019 voimaan tulevasta asiakirjasta ”Sivistystoi-
men tilojen kuntalaiskäytön yleiset periaatteet - Koulujen 
muut kuin liikuntatilat”.

Espoo-tarinan mukaisesti kaupunki tekee läheistä 
yhteistyötä alueellaan toimivien seurakuntien, järjestöjen 
ja yritysten kanssa erityisesti kerhotoiminnassa, syrjäyty-
misen ehkäisyssä ja sen vahinkojen korjaamisessa, perhe-
neuvonnassa, vanhustyössä ja maahanmuuttajien kotout-
tamisessa. Aktiiviset asukasyhdistykset ovat espoolaisen 
paikallistoiminnan rikkaus ja voimavara ja kaupunki tukee 
asukasyhdistysten ja -foorumien toimintaa. Tähän liittyen 
kaupunki hyödyntää tehokkaasti olemassa olevien tilojen 
käyttöä myös asukas- ja harrastustoiminnassa. 

Sivistystoimen tilojen kuntalaiskäytön keskeisenä 
periaatteena on Espoon asukkaiden harrastustoiminnan 
ja yhteiskunnallisen osallistumisen edistäminen. Kouluti-
lojen osalta kuntalaiskäytöllä tarkoitetaan pääsääntöisesti 
niiden aamu-, ilta-, viikonloppu- ja loma-aikaista käyttöä. 
Koulutilojen pitkäaikaisia, vakiintuneita kuntalaiskäyttäjiä 
ovat muun muassa työväenopistot, taiteen perusopetuk-
sen oppilaitokset sekä muut lautakuntien avustamat yhtei-
söt ja järjestöt. Lisäksi kuntalaiskäyttäjiä ovat erilaiset har-
rastus- ja yhdistystoimintaa espoolaisille tarjoavat toimijat 
ja yksityiset kuntalaiset.

Kuntalaiskäytölle perustetaan käyttövuorojen haku-
menettely ja käyttövuorojen myöntämisperiaatteissa käy-
tetään etusijajärjestystä, jossa etusijalla on aina sivistystoi-
men tulosyksiköiden oma käyttö. Tilojen kuntalaiskäytöstä 
peritään käyttökorvaus voimassa olevan lautakuntien hy-
väksymän hinnaston mukaisesti. 

Maksuttomaan tilojen käyttöön ovat oikeutettuja 
muun muassa partiolippukunnat ja Espoon asukasfooru-
mien ja rekisteröityjen asukas- ja kaupunginosayhdistys-
ten toiminta. Maksuttomia ovat myös rehtorin puoltamat 
koulun yhteistyötahojen kerho-, juhla- tms. toiminta. Tilo-
jen kuntalaiskäyttö on joko valvottua tai omavalvontaista. 
Kuntalaiskäyttövuorot myönnetään tilavaraushakemusten 
perusteella ja kuntalaiskäyttäjä sitoutuu hakemuksellaan 
kulloinkin voimassa oleviin Koulutilojen kuntalaiskäytön 
ehtoihin. 
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Jupperin kiertoliittymän viereen liikekeskus?

Kauppiaat Juha ja Salla Matilainen pitivät Laaksolahden 
ostoskeskuksessa elintarvikeliikettä (Spar, M-Market) 

vuosina 2002 – 2014. Juha Matilainen oli aloitteentekijä 
vuonna 2012 onnistuneessa asemakaavamuutosproses-
sissa, jonka seurauksena nykyisen kiertoliittymän vieres-
sä ollut Jupperinlaita-niminen puisto muutettiin kolmeksi 
eri kiinteistöksi; liikerakennusten korttelialueeksi (KL), eril-
lispientalojen korttelialueeksi (AO) ja lähivirkistysalueeksi 
(VL). Juha Matilaisella oli tuolloin tarkoituksena rakennut-
taa liikerakennustontille liikekeskus. Hanke kaatui kuiten-
kin maaperätutkimuksen tuloksiin (JOY 3/2012 ss. 11 - 13). 

Tähän asemakaavamuutokseen liittyivät myös JOY-
lehdessä 4/2015 sivulla 8 esitelty Jupperintulli-nimisen ka-
dun suunnitelmaehdotus sekä JOY-lehdessä 3/2016 ss. 6 
– 7 uutisoitu Espoon kaupungin tarjous myydä tai vuok-
rata neljä tonttia Jupperintullista eli edellä mainitusta eril-
lispientalojen korttelialueesta. Näitä tontteja ei myyty, eikä 
vuokrattu, koska kaupunki perui tarjouksensa kesken kai-
ken. 

Viime vuoden lopulla Espoon kaupunki käynnisti lii-
kekeskusasian uudestaan. Kaupunki järjesti tonttihaun 
7.12.2018–31.1.2019 edellä mainitusta liikerakennustontis-
ta (kts. kuva). Tonttihaku oli avoin kaikille päivittäistavara-
kaupan toimijoille. Liikerakennustontista oli kiinnostunut 
ainoastaan Helsingin Osuuskauppa Elanto, jonka tarkoi-
tuksena on toteuttaa tontille noin 1.100 k-m2 liiketilaa, joi-
hin sijoittuisi Alepa (noin 800 k-m2) ja pienliiketiloja (noin 
200 k-m2). Liikerakennukseen on mahdollista toteuttaa 
myöhemmin noin 400 k-m2 suuruinen laajennus.

Espoon kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpai-
lukykyjaosto pitää kokouksen 1. huhtikuuta 2019, jossa 
yhtenä käsiteltävänä asiana on kyseisen KL-tontin vuok-
raaminen HOK Elannolle. Päätösesityksenä on, että tont-
ti 60135/1 vuokrataan Helsingin Osuuskauppa Elannolle 
päivittäistavarakaupan toteuttamista varten. Vuokra-aika 

on 30 vuotta. Vuokrasopimus on allekirjoitettava viimeis-
tään 30.9.2020 tai muutoin päätös raukeaa. Tontin raken-
nusoikeudesta 70 prosenttia (1 076 k-m2) on toteutettava 
rakennusvalvontaviranomaisen hyväksymään käyttöönot-
tokuntoon kolmen (3) vuoden kuluessa vuokrasopimuk-
sen allekirjoittamisesta. Päätösesitys sisältää myös paljon 
muutakin.

Espoon kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpai-
lukykyjaosto hyväksyi päätösesityksen kokouksessaan 
1.4.2019.

TEKSTI: JUHA-PEKKA RIPATTI
päätoimittaja

Laaksolahtitalon yhteisöilta asukkaiden hyvinvoinnin lisäämiseksi

Espoon tuomiokirkkoseurakunnan kappalainen Tui-
ja Kuusinen oli kutsunut Viherlaakson ja Laaksolahden 

alueella toimivien yhdistyksien edustajia Laaksolahtitalolle 
torstaina 28. maaliskuuta pidettyyn yhteisöiltaan. Illan tee-
mana oli keskustella seurakunnan ja yhdistyksien välisen 
yhteistyön kehittämisestä alueen asukkaiden hyvinvoinnin 
lisäämiseksi. Keskusteltavina aiheina olivat muun muassa 
yhteistyön mahdollisuuksien tunnistaminen ja yhteistyön 
kehittäminen, yhteisöllisyyden vahvistaminen, tiedonku-
lun parantaminen ja alueen asukkaiden aktivoiminen. Tilai-
suudesta ja esitetyistä yhteistyömahdollisuuksista laadit-

tiin muistio keskustelujen jatkamiseksi.
Tilaisuuteen osallistuivat edustajat partiolippukun-

nista Viherlaakson Peurat ja Pitkäjärven vaeltajat, sekä 
Laaksolahden Martoista, Lions Club Espoo Laakson Liljois-
ta, Jupperin Omakotiyhdistyksestä sekä Viherlaaksolahden 
kappelineuvostosta. Tilaisuuteen oli kutsuttu useita muita-
kin tahoja mutta kaikki kutsutut eivät päässeet paikalle. 

TEKSTI: JUHA-PEKKA RIPATTI
puheenjohtaja
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Lisätietoja: www.hsl.fi

Hyvä jupperilainen, olethan valppaana 27. huhtikuuta 
2019, sillä silloin astuu voimaan HSL:n lippu-uudistus.

Uudistuksen yhteydessä vanha vihreä matkakort-
ti korvataan sinisellä HSL-kortilla. Kortin voi vaihtaa ilmai-
seksi HSL:n infopisteessä Sellon kirjastossa tai R-kioskeissa. 
Siihen voi päivittää myös uusia alennuksia, kuten lastenli-
pun 7-17 vuotiaalle nuorelle, opiskelijalle kausilipun, jossa 
on 45 prosentin alennus sekä seniorin eli yli 70-vuotiaan 
oikeus edullisiin 50 prosentin alennusmatkoihin arkisin klo 
9 - 14 välillä alkavilla matkoilla. Tällöin saattaa olla tarpeen 
ottaa henkilökortti mukaan. Opiskelija tarvitsee muitakin 
selvityksiä opiskelustaan.

Koska jupperilaisena asut Kehä III:n sisäpuolella B-
vyöhykkeellä, tarvitset AB-lipun. Sillä voit matkustaa Es-
poon B-alueella eli juuri Kehä III:n sisäpuolella ja A-alueella 
eli Helsingissä. Vaihtoaika on 80 minuuttia, joten pikainen 
pistäytyminen asioilla AB-alueella, esimerkiksi Leppävaa-
rassa vaihtoajan puitteissa on mahdollista. Helsingin sisäi-
silläkin matkoilla, kuten ratikassa, tarvitset AB-lipun.

Lentokenttä on C-alueella. Jos sinulla on AB-kausi-

lippu, siihen voi matkal-
le lähtiessä ostaa C-alu-
een lisävyöhykelipun. 
Arvokortilla matkustaes-
sasi painat HSL-kortin lu-
kijassa BC- painiketta. Sa-
moin silloin, kun matkasi 
vie Kehä III:n ulkopuolella 
oleviin Espoon osiin, ku-
ten Nuuksioon tai Kauk-
lahteen.

Jos olet satunnainen julkisen liikenteen käyttäjä, kä-
tevin voisi olla iPhone tai Android -puhelimiin ladattava 
HSL-sovellus. Pitää vain muistaa maksaa ennen matkustus-
välineeseen tai metron laiturialueelle astumista. Jos unoh-
dat, tarkastusmaksu on 80 euroa ja matkalipun hinta.

TEKSTI: SILVE SAHLAN
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Lähde mukaan JOY:n kesäretkelle Tarttoon 23.-25.8.2019
Jupperin Omakotiyhdistyksen kesäretki suuntautuu tänä vuonna 
Viron toiseksi suurimpaan kaupunkiin Tarttoon, jota pidetään Vi-
ron kulttuurin ja sivistyksen pääkaupunkina. Kaupungissa on mm. 
1632 perustettu maan vanhin ja suurin yliopisto, vanhin vironkie-
linen teatteri Vanemuine, Viron opetus- ja tiedeministeriö, korkein 
oikeus ja Viron kansallismuseo Eesti Rahva Muuseum (ERM).

Alustava matkaohjelma:
23.08. perjantai
07:00 lähtö Jupperinaukiolta tavallista reittiä pitkin Länsisatamaan
08:00 saapuminen Länsiterminaaliin, lähtöselvitys ja laivaannousu
09:00-11:15 Helsinki–Tallinna Eckerö Line Finlandia, buffetaamiainen   
 laivalla, 1. kattaus klo 8:30–9:30.
14:30 saapuminen Tarttoon ja majoittuminen
 Ema-joen rannalla sijaitsevaan Dorpat-hotelliin.
 Hotelli sijaitsee keskustassa, torin kupeessa ja lyhyen
 kävelymatkan päässä vanhasta kaupungista. Hotellissa on
 kahvila/bistro ja ravintola. 205 huonetta, joissa on parivuode
 tai kaksi erillistä vuodetta, tv, puhelin, internetyhteys sekä
 kylpyhuoneessa suihku, wc ja hiustenkuivaaja.
 Kaikki huoneet ovat savuttomia.
15:45 virkistäytymistauon jälkeen noustaan bussiin ja ajellaan
 Ema-joen yli Raadin kaupunginosaan.
 Neuvostoarmeijan lentokentän kiitoradan jatkeeksi 2016
 rakennettu Eesti Rahva Muuseum (ERM) on jo rakennuksena
 vaikuttava ja sen visiona oli hyödyntää yhä läsnäolevaa
 kipeän historian ”rauniota” antamalla sille uusi, toivoa luova
 merkitys.
 Museolla on kaksi näyttelyaluetta: Kohtaamiset, joka kertoo
 tavallisista virolaisista, jotka ovat eläneet maassa eri
 aikoina. Uralin kaiku on omistettu suomalais-ugrilaisille
 kansoille ja se antaa katsauksen näiden perinteisiin ja
 rituaaleihin. Museo on täynnä esineitä Viron menneisyydestä
 ja tarjoaa paljon katsottavaa, kuunneltavaa ja kosketeltavaa.
 1,5 tunnin opastetun kierroksen jälkeen jää myös tunnin
 verran omaa aikaa näyttelyissä kiertelemiseen.
19:00 päivällinen ravintola Tavernassa,
 Raatihuoneentorin kupeessa. 

TAVERNAN MENU• Kreikkalainen salaatti• Grillattu porsaanfi lee juustosalsa- kermakastikkeella,
 paahdetut vihannekset, ylikypsät perunat• Panna Cotta mansikkahyytelöllä,

 kahvi tai tee

PIERREN MENU

• Pierren caprilainen

 salaatti, Mozzarella

 di Buffalo

• grillattu kanafi lee,

 kauden vihanneksia

• New York-

 juustokakku,

 kahvi tai tee

24.08. lauantai
07:00 alkaen aamiainen katettuna
10:00-12:00 opastettu kaupunkikierros ja kävely vanhassa kaupungissa.
 Kierroksella nähdään mm. Ema-joen rantaa, kasvitieteellisen
 puutarhan ulkoalue, Toomemäen puistossa mm. Tarton
 katedraali sekä vanhan kaupungin katuja ja kujia.
 Oppaalta kuullaan tarinoita Tarton historiasta ja nyky-
 päivästä sekä vinkkejä loppupäivän ohjelmaksi vireässä
 UIT-kaupunkitilafestivaalia viettävässä Tartossa.
 Hotellin maaliskuussa avatusta HERB SPA-
 hoitokeskuksesta on ennakkotilattavissa
 hierontoja ja hoitoja. Astor toimittaa varaus-
 vahvistuksen yhteydessä asiasta lisätietoja.
19:00 päivällinen viehättävässä ravintola Pierre Cafe &    
 Chocolaterie´ssa Raatihuoneentorin laidalla.

25.08. sunnuntai
07:00 alkaen aamiainen katettuna
n. 11:00 huoneiden luovutus ja lähtö kohti Tallinnaa
13:30 saapuminen Tallinnaan ja vielä on aikaa viimeisiin
 ostoksiin satamakaupoissa
14:30 viimeistään terminaalilla, lähtöselvitys ja laivaannousu
15:30-18:00 Tallinna – Helsinki Viking XPRS ja paluu kotikulmille

Matkan hinta:
 295 €/hlö, kun matkalaisia on vähintään 30 ja
 280 €/hlö, kun matkalaisia on yli 40. 
Hintaan sisältyy:
 • bussikuljetukset Jupperista Jupperiin
 • laivamatkat Helsinki – Tallinna – Helsinki
 • aamiainen laivalla menomatkalla
 • majoitus jaetussa kahden hengen huoneessa aamiaisella
 • opastettu tutustuminen ERM:iin sisäänpääsymaksuineen
 • opastettu kaupunkikierros Tartossa
 • kaksi päivällistä
 • Grandell Tilausajot/JaloBus kuljettaja-matkanjohtajan
    palvelut
Lisämaksusta:
 • yhden hengen huone 60 €
 • päivällinen laivalla paluumatkalla 26 €/hlö ennakkoon
    varattuna.

Ilmoittaudu heti tai viimeistään 31.5.2019 mennessä:
matka@astor.fi  tai puhelimitse 09-872 6465

 UIT-kaupunkitilafestivaalia viettävässä Tartossa.

19:00 päivällinen viehättävässä ravintola Pierre Cafe &    

JOY2-19_Tartto.indd   1 28.3.2019   12.07
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Lähde mukaan JOY:n kesäretkelle Tarttoon 23.-25.8.2019
Jupperin Omakotiyhdistyksen kesäretki suuntautuu tänä vuonna 
Viron toiseksi suurimpaan kaupunkiin Tarttoon, jota pidetään Vi-
ron kulttuurin ja sivistyksen pääkaupunkina. Kaupungissa on mm. 
1632 perustettu maan vanhin ja suurin yliopisto, vanhin vironkie-
linen teatteri Vanemuine, Viron opetus- ja tiedeministeriö, korkein 
oikeus ja Viron kansallismuseo Eesti Rahva Muuseum (ERM).

Alustava matkaohjelma:
23.08. perjantai
07:00 lähtö Jupperinaukiolta tavallista reittiä pitkin Länsisatamaan
08:00 saapuminen Länsiterminaaliin, lähtöselvitys ja laivaannousu
09:00-11:15 Helsinki–Tallinna Eckerö Line Finlandia, buffetaamiainen   
 laivalla, 1. kattaus klo 8:30–9:30.
14:30 saapuminen Tarttoon ja majoittuminen
 Ema-joen rannalla sijaitsevaan Dorpat-hotelliin.
 Hotelli sijaitsee keskustassa, torin kupeessa ja lyhyen
 kävelymatkan päässä vanhasta kaupungista. Hotellissa on
 kahvila/bistro ja ravintola. 205 huonetta, joissa on parivuode
 tai kaksi erillistä vuodetta, tv, puhelin, internetyhteys sekä
 kylpyhuoneessa suihku, wc ja hiustenkuivaaja.
 Kaikki huoneet ovat savuttomia.
15:45 virkistäytymistauon jälkeen noustaan bussiin ja ajellaan
 Ema-joen yli Raadin kaupunginosaan.
 Neuvostoarmeijan lentokentän kiitoradan jatkeeksi 2016
 rakennettu Eesti Rahva Muuseum (ERM) on jo rakennuksena
 vaikuttava ja sen visiona oli hyödyntää yhä läsnäolevaa
 kipeän historian ”rauniota” antamalla sille uusi, toivoa luova
 merkitys.
 Museolla on kaksi näyttelyaluetta: Kohtaamiset, joka kertoo
 tavallisista virolaisista, jotka ovat eläneet maassa eri
 aikoina. Uralin kaiku on omistettu suomalais-ugrilaisille
 kansoille ja se antaa katsauksen näiden perinteisiin ja
 rituaaleihin. Museo on täynnä esineitä Viron menneisyydestä
 ja tarjoaa paljon katsottavaa, kuunneltavaa ja kosketeltavaa.
 1,5 tunnin opastetun kierroksen jälkeen jää myös tunnin
 verran omaa aikaa näyttelyissä kiertelemiseen.
19:00 päivällinen ravintola Tavernassa,
 Raatihuoneentorin kupeessa. 

TAVERNAN MENU• Kreikkalainen salaatti• Grillattu porsaanfi lee juustosalsa- kermakastikkeella,
 paahdetut vihannekset, ylikypsät perunat• Panna Cotta mansikkahyytelöllä,

 kahvi tai tee

PIERREN MENU

• Pierren caprilainen

 salaatti, Mozzarella

 di Buffalo

• grillattu kanafi lee,

 kauden vihanneksia

• New York-

 juustokakku,

 kahvi tai tee

24.08. lauantai
07:00 alkaen aamiainen katettuna
10:00-12:00 opastettu kaupunkikierros ja kävely vanhassa kaupungissa.
 Kierroksella nähdään mm. Ema-joen rantaa, kasvitieteellisen
 puutarhan ulkoalue, Toomemäen puistossa mm. Tarton
 katedraali sekä vanhan kaupungin katuja ja kujia.
 Oppaalta kuullaan tarinoita Tarton historiasta ja nyky-
 päivästä sekä vinkkejä loppupäivän ohjelmaksi vireässä
 UIT-kaupunkitilafestivaalia viettävässä Tartossa.
 Hotellin maaliskuussa avatusta HERB SPA-
 hoitokeskuksesta on ennakkotilattavissa
 hierontoja ja hoitoja. Astor toimittaa varaus-
 vahvistuksen yhteydessä asiasta lisätietoja.
19:00 päivällinen viehättävässä ravintola Pierre Cafe &    
 Chocolaterie´ssa Raatihuoneentorin laidalla.

25.08. sunnuntai
07:00 alkaen aamiainen katettuna
n. 11:00 huoneiden luovutus ja lähtö kohti Tallinnaa
13:30 saapuminen Tallinnaan ja vielä on aikaa viimeisiin
 ostoksiin satamakaupoissa
14:30 viimeistään terminaalilla, lähtöselvitys ja laivaannousu
15:30-18:00 Tallinna – Helsinki Viking XPRS ja paluu kotikulmille

Matkan hinta:
 295 €/hlö, kun matkalaisia on vähintään 30 ja
 280 €/hlö, kun matkalaisia on yli 40. 
Hintaan sisältyy:
 • bussikuljetukset Jupperista Jupperiin
 • laivamatkat Helsinki – Tallinna – Helsinki
 • aamiainen laivalla menomatkalla
 • majoitus jaetussa kahden hengen huoneessa aamiaisella
 • opastettu tutustuminen ERM:iin sisäänpääsymaksuineen
 • opastettu kaupunkikierros Tartossa
 • kaksi päivällistä
 • Grandell Tilausajot/JaloBus kuljettaja-matkanjohtajan
    palvelut
Lisämaksusta:
 • yhden hengen huone 60 €
 • päivällinen laivalla paluumatkalla 26 €/hlö ennakkoon
    varattuna.

Ilmoittaudu heti tai viimeistään 31.5.2019 mennessä:
matka@astor.fi  tai puhelimitse 09-872 6465

 UIT-kaupunkitilafestivaalia viettävässä Tartossa.

19:00 päivällinen viehättävässä ravintola Pierre Cafe &    

JOY2-19_Tartto.indd   1 28.3.2019   12.07
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Jupperilaiset olivat perinteisellä teatterimatkalla tänä 
vuonna Kouvolan teatterissa katsomassa My Fair 
Ladya.

Vasta helmikuun alusta kukkaistyttö Eliza Doolittlen roolin esit-
täjäksi tullut Maria Lund oli loistava ja kiitimme Mariaa kuk-

kakimpulla, joka selvästi ilahdutti häntä. My Fair Ladyn tarinan 
yhteiskunnallinen viesti Lontoon luokkaeroista oli hyvin ajankoh-
tainen näin Brexitin lähestyessä ja hallituksen kaaduttua sote-krii-
siin.

Kulttuurielämykset jatkuivat Elimäellä, missä syötiin lounas-
ta ja ihailtiin Wrede suvulle kuuluneen vanhan Moision kartanon 
kauneutta ja Hasun perheen taidekokoelmaa.

Näillä reissuilla sujuvat bussimatkatkin leppoisasti naapu-
reiden kanssa rupatellessa, ja huomaa, että Jupperissa asuu tosi 
mukavia ihmisiä ja täällä kotimaassa on paljon nähtävyyksiä, jois-
ta ei ole aikaisemmin tiennyt mitään.

LÄMMIN KIITOS KAIKILLE MUKANA OLLEILLE!
TEKSTI: SIRPA HERTELL

KUVAT: SAILA SALONEN JA SIRPA HERTELL

Matkalaiset Moision kartanon edessä.

Pääroolien esittäjät kiittävät. Maria Lundilla kädessään kukat jupperilaisilta.

Salaattipöytä, lämmin ruoka ja 
kääretorttu kahvin kera maistuivat.

Upean kartanon salit on täytetty Seija ja Pentti Hasun ainutlaatuisella taidekokoelmalla. 
Erityisen merkittävä on valikoima kuvanveistäjä Wäinö Aaltosen töitä.

Nautintoja kaikille aisteille!
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Juicen virsikirjan helmiä

Lasse Halme ja Syvänmeren sukeltajat kävivät 
Laaksolahden kappelissa kertomassa tarinansa 
Juicen virsistä.

Lasse olisi halunnut tehdä teologisen väitöskirjansa Jui-
cen runoista. Tämä ei kelvannut silloiselle dogmatiikan 

professorille, joten Lasse joutui vaihtamaan väitöksensä ai-
heen. Juicen runot eivät jättäneet Lassea rauhaan. Hän on 
kirjoittanut kirjan ”Ollaan ihmiseksi, Juice Leskisen unelmat 
ja todellisuus”. Rautalankabändinsä kanssa hän edelleen 
nyt eläkkeelle jäätyään esiintyy laulamalla Juicen uskon-
nollissävytteisiä runoja. Tietenkin Juicen itsensä säveltä-
miä.

7.3. saimme kuulla kymmenkunta virttä virsikirjan ja-
otuksen mukaisessa järjestyksessä. Runoista huomaa, että 
Juice on raamattunsa lukenut. Runoissaan Juice haluaa 

puuttua niihin vallanhimoisiin epäkohtiin, joita hän on kir-
kollisessa elämässä havainnut. Niistä löytyy samoja asioita 
kuin Kari Enqvistiltä. Juice puuttuu niihin vähän peitellym-
min ja ilkeämmin kuin Kari. Vaikka rautalankabändiä ei voi 
säestysinstrumenttina pitää, havaitsi esityksessä selviä lie-
din piirteitä.

Tilaisuus täydensi hyvin edellisiä virsi-iltoja. Näitä oli-
vat minun muistini mukaan Anna-Mari Kaskisen sanoitta-
mat virret, Anne Federleyn ja Anna-Maija Raittilan runoihin 
säveltämät laulut, Jaakko Heinimäen iskelmistä koottuun 
syntisten virsikirjaan ja Jaakko Löytyn myöhemmin nykyi-
seen virsikirjaan päätyneet virret. Yllämainituista esityksis-
tä huomasi, että virrestä on moneksi, kun runo on hyvin 
tehty ja sen sanoma aukeaa. Usein musiikki helpottaa sitä.

TEKSTI: MATTI RIITOJA
KUVA: JOUNI LIIMATAINEN

Lasse Halme ja the Deep Sea Divers Juicen sanoin, Juicen ajatuksin: ”Usko sinä vaan, mekin uskotaan, kukin tavallaan, läsnä-
oloon voiman kaikkivaltiaan…”
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Koripallo

Olen Tuija Höysniemi ja asun mieheni Kaar-
lon sekä kolmen tyttäremme kanssa Jupperin 
rauhassa yhdessä niistä Tammipääntien taloista, 
joiden pihassa on koripallokori. Itse aloitin ko-
ripallon pelaamisen 9-vuotiaana kaverin hou-
kuttelemana ja lajiin liittyvät mahtavat muistot 
leimaavat vahvasti koko lapsuus- ja nuoruusai-
kaani.

Oli siis luontevaa viedä myös omat tyttäret koripallon 
pariin, kun tuli aika kokeilla sopivaa harrastusta. Lep-

pävaaran Pyrintö eli LePy toimii Jupperin lähitienoon sa-
leissa ja niinpä löysimme tiemme tähän hienoon oranssiin 
perheeseen. 

Iloksemme kaikki kolme innostuivat koripallosta 
ja nyt kukin heistä harrastaa koripalloa omalla tavallaan: 
16-vuotias lukiolainen Tuuli toimii jo neljättä vuotta apu-
valmentajana ja treenaa itsekin kolmesti viikossa. 15-vuo-
tias Lumi treenaa iloisessa mutta tavoitteellisessa jouk-
kueessa ja joukkue viettää yhdessä myös suuren osan 
vapaa-ajastaan. 12-vuotias Suvi pelaa harrastetasolla eli ot-
taa lajista ilon irti ja on aina halunnut pitää rinnalla tanssil-

lisia ja voimistelulajeja. Koripallo ja LePy ovatkin tärkeä osa 
perheemme arkea ja kaikkia yhdistävä puheenaihe. 

Minä itse olen kulkenut tyttöjen rinnalla omaa kehi-
tyspolkuani junnuvalmentajana. Aloitin apuvalmentajana 
omien tyttöjen joukkueissa ja huomasin pian, miten haus-
kaa ja palkitsevaa työtä se oli. Vähitellen hankin osaamis-
ta kouluttautumalla valmentamisen laajalla saralla ja täl-
lä hetkellä toimin yhtenä LePyn päävalmentajista. Vastaan 
LePyn aikuinen-lapsi-koriksesta sekä vuosina 2012-2013 
syntyneiden tyttöjen ja poikien valmennuksesta. Tree-
naamme maanantaisin Jupperin ja lauantaisin Lintulaak-
son kouluilla. 

Tämä harrastus on mahtava vastapaino hyvin toisen-
tyyppiselle päivätyölleni. Treeneistä kotiin palatessa olen 
aina täynnä pienistä palloilijoista tarttunutta intoa. On val-
tavan palkitsevaa nähdä sekä lasten yksilötaitojen kehitty-
vän että uuden koripallojoukkueen ensimmäiset askeleet. 
Lapset pelaavat toivottavasti tällä porukalla aikuisikään 
asti ja koripallojoukkueesta voi tulla tärkeä osa lapsen 
omaa identiteettiä. 

Itse muistan suurella lämmöllä niitä valmentajia ja 
huoltajia, jotka aikoinaan mahdollistivat meidän harrasta-
misemme antamalla omasta vapaa-ajastaan joukkueem-
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me eteen. Ehkä minä joskus saan kuulla, että joku valmen-
nettavani jatkaa valmentamisen ketjua seuraavien pienten 
koripalloilijoiden kanssa. Juuri nyt tärkeintä on kuiten-
kin opettaa liikkumisen iloa ja kasvattaa pienistä urheili-
janaluista hyviä joukkuepelaajia sekä kentällä että kentän 
ulkopuolella. 

On ilo olla osa suurta suomalaista koripallotarinaa ja 
saada toimia rakastamani lajin parissa. Olen myös ylpeä Le-
Pystä, joka toisaalta tarjoaa pelaajalle mahdollisuuden ke-
hittyä SM-tasolle asti ja toisaalta ottaa huomiinsa kaiken-
ikäiset lajin pariin tulevat uudet pelaajat. 

TEKSTI: TUIJA HÖYSNIEMI
KUVAT: JUSSI MÄNNYNOKSA

Tule mukaan tekemään JOY-lehteä!
Jupperin omakotiyhdistyksen jäsenlehti JOY ilmestyy 
4 kertaa vuodessa ja haemme nyt tiimiimme uusia 
tekijöitä:

Toimitussihteeri:
Toimitussihteeri koordinoi lehteen tulevien juttujen, 
kuvien ja ilmoitusten valmistumista ja kokoaa lehden 
painovalmiiksi yhdessä päätoimittajan ja taittajan 
kanssa. Työ on monipuolista ja tarjoaa hyvän näkö-
alan alueemme asioiden seuraamiseen. Toimitussih-
teerin tehtävän verollinen vuosipalkkio on 400 euroa.

Jakajia:
Lehden jakelu on jaettu kahteen alueeseen oheisen 
kuvan mukaan, jakopäivä on aina sunnuntai. Jakajan 
palkkio on 50 euroa / alue  / kerta.

Kysy lisää 
päätoimittaja Juha-Pekka Ripatilta 0400 463 941 tai
lehden toimituksesta toimitus@jupperi.fi
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Talvitapahtuma 3.3. Rantakentällä

Kioskin antimet tekivät hyvin kauppansa. Reippaille ulkoilijoille ja tal-
koolaisille oli tarjolla lämmintä juomaa ja pientä purtavaa. 

Makkaramestari grillasi 140 makkaraa pipo höyry-
ten ja tyytyväisiä asiakkaita riitti välillä jonoksi asti. 

Talvitapahtuma kutsui kyläläiset ulkoilemaan yhdessä. Paikalla oli ilahduttavan paljon koko perheitä ja useat isovanhemmatkin olivat lähteneet mukaan.

 Vauhtia riitti myös perheen pienimmille. 

2014 syntyneet ja sitä nuoremmat.
1. Ilona Helkiö
2. Laila Kyllönen
3. Hannes Rämänen

2012-2013 syntyneet
1. Lenni Luhtaniemi
2. Miko Puttonen
3. Lukas Kähkönen

Hiihtokilpailun tulokset:
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Makkaramestari grillasi 140 makkaraa pipo höyry-
ten ja tyytyväisiä asiakkaita riitti välillä jonoksi asti. 

Talvitapahtuma kutsui kyläläiset ulkoilemaan yhdessä. Paikalla oli ilahduttavan paljon koko perheitä ja useat isovanhemmatkin olivat lähteneet mukaan.

2014 syntyneet ja sitä nuoremmat.
1. Ilona Helkiö
2. Laila Kyllönen
3. Hannes Rämänen

2012-2013 syntyneet
1. Lenni Luhtaniemi
2. Miko Puttonen
3. Lukas Kähkönen

2010-2011 syntyneet
1. Anni Vähäkallio
2. Tara Rantalainen
3. Anna Norrena

2008-2009 syntyneet
1. Emma Vähäkallio

KUVAT: PEKKA PUOMIO JA LEENA VIRTANEN

Hiihtokilpailun tulokset:
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Mielipide yhdistyksen verotaakan 
pienentämisestä

Viitaten julkaistuun yhteenvetoon viime syyskoko-
uksesta (JOY 1/2019 ss. 12 - 14), omakotiyhdistys voi var-
sin hyvin ratkaista kasvavista kiinteistöveroista aiheutuvan 
verotaakan myymällä AO-tontin. Valtaosa kiinteistöverosta 
poistuisi. Nykyisen omaisuuden ja myyntitulon turvin yh-
distys voisi jatkaa nykymuotoista toimintaansa vuosikym-
meniä. Tällä toimenpiteellä on varmasti laaja kannatus yh-
distyksen sisällä.

Jos yhdistys AO-tontin myynnin lisäksi pitää VL-ton-
tin omistuksessaan, pysyy VL-tontti varmimmin kaikkien 
jupperilaisten käytettävissä olevana ja viereiseen Palomä-
en puistoon liittyvänä puistona kahden omakotialueen 
välissä. Yhdistys toimii esimerkkinä säilyttäessään omista-
mansa virkistysalueen ja pystyy näin moittimaan kaikkia 
kaavamuutosehdotuksia, joissa lähialueilla puistoja muu-
tettaisiin rakennusmaaksi ilman, että siitä olisi merkittävää 
hyötyä alueen asukkaille. Ennen kaikkea yhdistys toimii 
näin sääntöjensä ja toimintasuunnitelmansa periaatteiden 
mukaisesti. Kun ilmastonmuutosta pyritään jatkossa hallit-

semaan, myös tällaisten pienten metsälöiden merkitys ja 
symbolinen arvo kasvavat ja yhdistys toimii tässä hyvänä 
esikuvana. Nämä yhdessä nostavat myös tontin taloudel-
lista arvoa. VL-tontista koituva kiinteistövero ei haittaisi yh-
distyksen toimintaa.

Jos VL-tontti myydään yhdessä AO-tontin kanssa, 
on ilmeistä, että VL-tontin osuus myyntihinnasta on mel-
ko pieni.  Samalla yhdistys menettää mahdollisuutensa vai-
kuttaa tämän tontin myöhempään käyttöön ja yhdistyksen 
moitemahdollisuus edelliseen vaihtoehtoon verrattuna 
heikkenee.

Yhteenvetona edellisestä on, että selkein ja mutkat-
tomin ratkaisu yhdistykselle on myydä AO-tontti ja pitää 
VL-tontti yhdistyksen omistuksessa.

TEKSTI: JUHANI SOININEN
Jupperilainen vuodesta 1984

Palomäentie 17 
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Jupperin Omakotiyhdistyksen 
johtokunnan vastaus mielipide-
kirjoitukseen

Jupperin Omakotiyhdistyksen johtokunta teki viime 
vuoden syyskokoukselle esityksen ”Jupperin Omakotiyh-
distys hakee Espoon kaupungilta asemakaavamuutosta 
omistamansa ja Palomäessä sijaitsevan VL kaavamerkin-
nällä olevan kiinteistön 49-60-193-302 muuttamiseksi AO 
kaavamerkinnälle.” Syyskokousta käsittelevässä artikkelissa 
(JOY 1/2019 ss. 12 – 14) on hyvin tarkasti kerrottu tapah-
tumat, joiden johdosta johtokunta päätyi tekemään tällai-
sen esityksen.

Syyskokous 2018 ei hyväksynyt johtokunnan esitys-
tä, joten vuoden 2019 johtokunta pystyikin aloittamaan 
puhtaalta pöydältä työn kaikkien niiden eri vaihtoehto-
jen selvittämiseksi, joilla yhdistyksen kiinteistöverotaakkaa 
voitaisiin pienentää. Eri vaihtoehtoja, pois lukien syysko-
kouksen kaatama lähivirkistysalueen asemakaavamuutos-
vaihtoehto, voitaisiin nyt harkita tasapuolisesti ja ilman si-
doskytkentöjä. Ja näin asia on edennytkin.

Johtokunnan tammikuun kokouksessa oli käsiteltä-
vänä kahdeksan eri vaihtoehtoa ääripäiden ollessa; ei myy-
dä mitään - myydään jotakin. Ei myydä mitään -vaihtoeh-

toja olivat muun muassa kiinteistöveromäärän kerääminen 
yhdistyksen jäseniltä vuosittaisina jäsenmaksuina tai ase-
makaavamuutos, jossa rakennusoikeudellinen tontti olisi 
muutettu lähivirkistysalueeksi. Johtokunnan tammikuun 
kokouksessa jatkovalmisteluun pääsi kolme eri vaihtoeh-
toa ja johtokunnan helmikuun kokouksessa näistä kak-
si vaihtoehtoa. Johtokunta päätti myös siirtää asian jatko-
valmistelun omakotiyhdistyksen talousvaliokunnalle, joka 
tätä kirjoittaessa on pitänyt yhden kokouksen.

Maaliskuun kokouksessa johtokunta päätti talous-
toimikunnan suosituksesta olla tekemättä Palomäkeä kos-
kevaa päätösesitystä yhdistyksen kevätkokoukselle 2019, 
joka pidetään torstaina 25. huhtikuuta 2019 Laaksolahti-
talossa. Syynä oli asian valmistelun keskeneräisyys ja JOY-
lehden 2/2019 painoaikataulu. Käytännössä päätösesityk-
sen valmisteluun olisi jäänyt vain 17 arkipäivää. Johtokunta 
on alustavasti keskustellut päätösesityksen aikataulusta si-
ten, että päätösesitys perusteluineen julkaistaisiin JOY-
lehdessä 4/2019, joka jaetaan postilaatikkoihin 3.11.2019, 
puolitoista viikkoa ennen päätösesityksen käsittelyä syys-
kokouksessa, jonka alustava päivämäärä olisi torstai 14. 
marraskuuta 2019. 

Yhdistyksen johtokunta noudattaa yhdistyksen 
sääntöjä ja suomalaista lainsäädäntöä kaikissa toimissaan. 
Johtokunnan esitykset Palomäen kiinteistöomistuksista 
käsitellään yhdistyksen kokouksissa (kevät- ja/tai syysko-
kouksissa).

TEKSTI: JUHA-PEKKA RIPATTI
puheenjohtaja
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Virvon, varvon Jumalan siunausta!
Palmusunnuntaina hellyttävät pikkunoidat saattavat 

tulla ovellesi. Pientä makeispalkkaa vastaan heillä on tarjo-
ta sinulle pajunoksia ja loruja – onnen ja terveyden toivo-
tuksia tulevalle vuodelle. Juurensa näillä virpomiseen liitty-
villä vitsoilla ja loruilla on itäsuomalaisessa ortodoksisessa 
perinteessä. Siinä pajunoksat edustavat palmunoksia, joi-
ta heiluttamalla otettiin vastaan Jerusalemiin ratsasta-
va Jeesus, pääsiäisen sankari ja kristinuskon suuren kerto-
muksen päähenkilö. Lorut edustavat niitä huudahduksia, 
joilla lapset ja aikuiset siunasivat kuninkaansa, ”Daavidin 
pojan, joka tulee Herran nimeen”. Niinpä alkuperäinen vir-
pomisloru on aina sisältänyt myös siunauksen toivottami-
sen: Jumala sinua siunatkoon!

Laaksolahden kappelilla Jumalan siunausta, siis hä-
nen hyvän tahtonsa toteutumista ja hänen rakastavaa läs-
näoloaan, toivotellaan kaikille paikalle saapuville paitsi nyt 
pääsiäisen aikaan myös muina arki- ja pyhäpäivinä ympä-
ri vuoden. Laaksolahtitalon tiloissa toimiva kappeli on toi-
nen Viherlaaksolahden seurakunta-alueen kappeleista ja 
se kuuluu Espoon tuomiokirkkoseurakuntaan, joka on yksi 
suurimmista Suomen evankelis-luterilaisen kirkon seura-
kunnista. Kappelilla työkseen siunausta toivottelevat vah-
timestarit Tiina Lindberg ja Pekka Hannula, lastenohjaajat 

Kaisa Matveinen-Lehtonen ja Liilia Reelo, perhetoiminnan 
ohjaaja Anna Lahtinen, kanttori Päivikki Leinonen, uusi dia-
koniatyöntekijä Anna Iivanainen, nuorisotyönohjaajat Pirjo 
Myllärniemi ja Pia Härkönen, papit Aleksi Majuri, Sami Mar-
te ja Tuija Kuusinen, joka on myös alueemme kappalainen 
ja lähiesimies.

Erityisesti pääsiäisen tapahtumiin kappelilla eläydy-
tään kaikille avoimessa koko perheen pääsiäiskuvaelmas-
sa, hiljaisen viikon keskiviikkona, 17.4. klo 18. Kuvaelman 
ohjauksesta vastaa Pirjo Myllärniemi ja siinä Pietaria ja Ma-
riaa näyttelevät Pirjon lisäksi alueemme papit. Kuvaelma 
päättyy pieneen ehtoollishetkeen – ja tietysti siunauksen 
toivotukseen. Olet lämpimästi tervetullut mukaan!

Pääsiäisen jälkeen kesä alkaa pikkuhiljaa tekemään 
tuloaan ja sen myötä pahoista kosteus- ja sisäilmaongel-
mista kärsinyt vanha Laaksolahden kappeli (seurakunta-
talo) on tarkoitus purkaa pois. Pyrkimys on toteuttaa kap-
pelin purku ja piha-alueen kunnostus koulun kesäloman 
aikana niin, että piha vastaisi nykyistä paremmin Laakso-
lahtitalon tiloissa opiskelevien koululaisten liikunnallisia 
tarpeita.

Näihinkin suunnitelmiin ja kaikkeen tulevaan saam-
me sekä pyytää että toivottaa Jumalan siunausta: että hän 
ohjaisi kaiken parhain päin ja olisi aina kanssamme, vaikka 
mitä kävisi. Pääsiäisen ilosanoma lupaa, että näin asiat juuri 
ovat. Kristus elää ja hallitsee ikuisesti, eikä mikään voi erot-
taa meitä hänen rakkaudestaan. 

Hyvää pääsiäistä sinulle!
TEKSTI: SAMI MARTE, 

pastori, 
Viherlaaksolahden seurakunta-alue,

Espoon tuomiokirkkoseurakunta
www.espoonseurakunnat.fi/tuomiokirkkoseurakunta/laaksolahden-

kappeli
KUVA: ESKO JÄMSÄ / KIRKKO JA KAUPUNKI

Nuorisotyönohjaaja Pirjo Myllärniemi Laaksolahden kappe-
lin pääsiäiskuvaelmassa. 

Kuvaelman aikana voit elävällä tavalla kokea pääsiäisen ajan  
tapahtumat Marian ja Pietarin näkökulmasta kerrottuna.  

Kuvaelma sopii kaikenikäisille ja on kestoltaan 30 minuuttia.  
Sen päätteeksi on mahdollisuus yhteiseen ehtoolliseen. 

Lämpimästi tervetuloa Laaksolahden kappelin   

Kesk iv i ikkona 17.4. k lo 18 !  
Pääsiäiskuvaelmaan  

Laaksolahden kappeli, Ylänkötie 16 
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Jukka Niemelä Laaksolahden kirjastossa
Jupperilainen Jukka Niemelä vieraili kirjastossa 
20.3. ja esitteli kirjansa Vikisijän virsikirja, jonka 
hän on kirjoittanut Ville Kormilaisen kanssa. 
Jukka Niemelä puhui päättämisen ja tekemi-
sen tärkeydestä. Kaikki ovat hyviä päättämään 
ja suurin osa aloittamaankin, mutta harvempi 
jaksaa viedä asioita loppuun. Toimeen on tartut-
tava saman tien odottelun ja valittamisen sijasta. 

Jukka Niemelän ohjeet ovat hyvin käytännönläheisiä. 
Kun aloittaa päivän yhdellä loppuun saatetulla tehtäväl-

lä, se tuottaa mielihyvää ja positiivista energiaa koko päi-
väänsä ja saa päivän aikana muitakin asioita valmiiksi. Asiat 
kannattaa jakaa pienemmiksi tavoitteiksi ja tehtäviksi. 

Vaikeiden asioiden kanssa pitää olla kärsivällinen ja 
opetella niitä niin pitkään, että niistä tulee helppoja. Sa-
malla tavoin isotkin asiat muuttuvat paloiteltuna pieniksi 
ja yksinkertaisiksi.

Törmäämme jatkuvasti negatiiviseen ajatteluun. 
Valittaminen ja vikiseminen on tarttuvaa ja sosiaalises-
sa mediassa se on erityisen yleistä. Negatiivinen kierre pi-
tää pyrkiä katkaisemaan jo alkuvaiheessa. Ajatukset pitää 
suunnata tietoisesti muualle tai katkaista ne fyysisellä suo-
rituksella. 

Lasten kasvatuksessa usein toistuvat sanat “ei” ja “älä”. 
17 ikävuoteen mennessä lapsi on kuullut kieltoja jopa 150 
000 kertaa. Positiivisia viestejä kuulee vastaavasti vain 5 
000 kertaa. Myös mutta-sanalla voi mitätöidä sanomisiaan. 

Usein on parempi korvata se ja-sanalla. Viestintä on näin 
myönteisempää ja itsellekin positiivisuus tuottaa mielihy-
vää. 

Jukka Niemelä kertoo kirjassa paljon omista koke-
muksistaan. Hän muistutti, että kannattaa elää nykyhet-
kessä eikä menneisyydessä tai tulevaisuudessa. Näin olet 
paljon rauhallisempi ja onnellisempi eikä ole kiire minne-
kään. Jos työviikko kuluu viikonlopun odottamisen ympä-
rillä, työ ei ole palkitsevaa työn tekijälle eikä kannattavaa 
työnantajalle.

Kiire on usein kyvyttömyyttä organisoida omaa ajan-
käyttöään ja tekemisiään.Silloin alkaa valitus ja selittä-
minen. Asiat pitää laittaa tärkeysjärjestykseen ja keskit-
tyä olennaiseen. Päätösten tekeminen on sitä helpompaa, 
mitä vähemmän vaihtoehtoja on tarjolla. Myös tavaran pal-
jous voi ahdistaa, jolloin karsiminen voi parantaa olotilaa.

Illan päätteeksi Jukka Niemelä antoi vinkkejä viki-
sijän kohtaamiseen. Vikisijän saa hiljaiseksi, kun kehottaa 
häntä soittamaan jollekin, jota kiinnostaa, koska minua ei 
kiinnosta. Se yllättää ja toimii! Voi myös kysyä, hyväksytkö 
sen, että et pääse tavoitteisiisi nykyisillä toimintatavoillasi. 
Hyvä vaihtoehto on kysyä, mitä paras kaverisi tekisi tässä ti-
lanteessa. Vikisijän voi helposti kehua porukalla hiljaiseksi.

TEKSTI JA KUVA: ESKO UOTILA

Tilaisuus tallennettiin Periscope-palveluun, jossa se 
on kaikkien nähtävänä osoitteessa bit.ly/vikisijan-
virsikirja.
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YLEISTÄ

Vuosi 2018 oli yhdistyksen 63. toimintavuosi. Yhdistys toi-
mii poliittisesti sitoutumattomana Jupperin alueen kiin-
teistöjen ja asuinhuoneistojen osakkeiden omistajien yh-
teistoimintajärjestönä edistäen Jupperin aluesuunnittelua, 
valvoen asukkaiden yleisiä etuja, edistäen alueen viihtyi-
syyttä sekä keräten ja tallentaen aineistoa alueen histori-
asta. 
Telian Avoin Kuitu-valokuituverkon rakentaminen Juppe-
riin alkoi syksyllä 2017 ja se valmistui keväällä 2018. 
Euroopan Unionin yleinen tietosuoja-asetus (General Data 
Protection Regulation GDPR) tuli voimaan 25.5.2018. Tätä 
tietosuoja-asetusta sovelletaan kaikkiin henkilötietojen 
käsittelyyn, myös yhdistystasolla. Puheenjohtaja Juha-Pek-
ka Ripatti ja varapuheenjohtaja Urpo Kotipalo osallistuivat 
11.4.2018 EKYL:n järjestämään tietosuojakoulutukseen Al-
bergan kartanossa. Sihteeri Eeva-Riitta Puomio osallistui 
29.5.2018 Espoon kaupungin kulttuurin tulosyksikön jär-
jestämään erityisesti espoolaisille kulttuuriyhdistyksille ja 
kaupunginosayhdistykselle suunnattuun koulutukseen 
EU:n tietosuoja-asetuksesta. Jupperin Omakotiyhdistys 
ry:n tietosuojaseloste yhdistyksen jäsenrekisteristä julkais-
tiin JOY –lehdessä 2/2018. 

JÄSENET

Vuoden 2018 aikana yhdistyksen varsinaisiksi jäseniksi hy-
väksyttiin 11 henkilöä ja perhejäseniksi 4 henkilöä.
Yhdistyksen jäsenmäärä oli vuoden 2018 lopussa noin 430. 
Yhdistyksen jäsenrekisterin ajantasaistaminen on kesken.

JOHTOKUNTA JA TOIMIHENKILÖT

Jupperin Omakotiyhdistyksen johtokunta vuodelle 2018 
oli seuraava: puheenjohtaja Juha-Pekka Ripatti, varapu-
heenjohtaja Urpo Kotipalo (2017 – 2019), sihteeri Eeva-Riit-
ta Puomio (2017 – 2019), Kimi Forsberg (2016 – 2018), Las-
se Gustafsson (2017 – 2019), Kai Haapamäki (2018 – 2020), 
Klaus Hamström (2018 – 2020), Minna Helkiö (2016 – 2018), 
Heikki Kulusjärvi (2016 – 2018), ja Kimmo Sierimo (2018 – 
2020). 
Yhdistyksen taloudenhoitajana toimiTapani Vuopala ja toi-
minnantarkastajana Anja Tarvas. Yhdistyksen lehden pää-
toimittaja oli Juha-Pekka Ripatti ja kotisivujen päätoimitta-
ja Urpo Kotipalo, sekä kiinteistövastaavana Kai Haapamäki. 
JOY –lehden  toimitussihteerinä toimi Minna Helkiö ja tait-
tajana Seija Kotipalo. 
Johtokunta kokoontui vuoden aikana 10 kertaa ja johto-

kunnan jäsenet osallistuivat kokouksiin seuraavasti:
Puheenjohtaja  Juha-Pekka Ripatti 10
Varapuheenjohtaja Urpo Kotipalo     9
Sihteeri    Eeva-Riitta Puomio   9
Muut jäsenet  Kimi Forsberg    5
   Lasse Gustafsson  10
   Kai Haapamäki  10
   Klaus Hamström  10
   Minna Helkiö    9
   Heikki Kulusjärvi    4
   Kimmo Sierimo    8
Johtokunnan kokouksissa oli läsnä myös taloudenhoitaja 
Tapani Vuopala 8 kertaa.

TOIMIKUNNAT JA KERHOT

Johtokunta asetti sääntöjen mukaisesti vuoden 2017 vii-
meisessä kokouksessaan taloustoimikunnan vuodelle 
2018. Johtokunta asetti vuoden 2018 alussa muut toimi-
kunnat ja kerhot, sekä niiden koollekutsujat.
Rantatoimikunta: koollekutsuja Juha-Pekka Ripatti, Kai 
Haapamäki, Urpo Kotipalo, Pekka Puomio, Markku Ranta-
lainen ja Juha Vepsäläinen.
Taloustoimikunta: koollekutsuja Juha-Pekka Ripatti (2017 
– 2018), Kimi Forsberg (2017 – 2018), Urpo Kotipalo (2017 
– 2018), Kai Haapamäki (2018 – 2019), Juha Vepsäläinen 
(2018 – 2019) ja taloudenhoitaja Tapani Vuopalainen. 
Tapahtumatoimikunta: koollekutsujaa ei nimetty, Asko 
Forsberg, Kiira Forsberg, Lea Ala-Peijari, Juha Kallanranta, 
Ritva Kallanranta, Pirjo Kolari, Siru Kotipalo, Tapani Mäkelä, 
Tuula Mäkelä, Hannu Salonen, Saila Salonen, Kimmo Sie-
rimo, Sirkka-Liisa Sierimo, Kikka Silfverberg, Juha Vepsäläi-
nen, Anni Vesala, Erkki Vesala, Leena Virtanen ja Martti Vir-
tanen.
Tiedotus- ja perinnetoimikunta: koollekutsuja Minna Hel-
kiö, Lea Ala-Peijari, Kai Haapamäki, Seija Kotipalo, Anneli 
Liimatainen, Eeva-Riitta Puomio, Matti Riitoja, Juha-Pekka 
Ripatti, Silve Sahlan, Kimmo Sierimo ja Urpo Kotipalo (ko-
tisivut). 
Jumppa   yhteyshenkilöt Teija Kuusijärvi
Seniorikerho  yhteyshenkilö Anja Tarvas
Sukututkimuskerho yhteyshenkilö Anja Tarvas
Toimikunnat ja kerhot ovat kokoontuneet tarpeen mu-
kaan. 

TOIMITILA

Yhdistyksen toimitila, Tammenterho, sijaitsee osoittees-
sa Tammipääntie 33. Se on vuokrattu Espoon kaupungilta. 

JOY:n toimintakertomus vuodelta 2018
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Rakennuksessa on kokoushuone, toimistohuone, keittiö ja 
kellarissa wc-tilat sekä varastotilaa. Rakennus on ollut koko 
vuoden omassa kokouskäytössä. 
Oman käytön lisäksi Tammenterhon tiloja on pyydettäes-
sä annettu muiden paikallisten yhteisöjen sekä yhdistyksi-
en kokoustiloiksi.

YHDISTYKSEN KOKOUKSET

Sääntömääräinen kevätkokous pidettiin torstaina 
26.4.2018 Laaksolahtitalossa. Kokoukseen osallistui 14 var-
sinaista äänioikeutettua jäsentä, yksi perhejäsen ja kolme 
muuta henkilöä, joille kokous myönsi läsnäolo-oikeuden. 
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Juha-Pekka Ripat-
ti ja sihteeriksi Anja Tarvas. Kokouksessa hyväksyttiin vuo-
den 2017 toimintakertomus ja tilinpäätös sekä myönnet-
tiin tili- ja vastuuvapaus johtokunnan jäsenille vuodelle 
2017. Yhteenveto kevätkokouksesta on julkaistu JOY –leh-
dessä 3/2018.
Jupperin Omakotiyhdistyksen sääntömääräisessä syysko-
kouksessa 2017 päätettiin, että johtokunta laatii vuoden 
2018 aikana selvityksen yhdistyksen omistamista kahdesta 
rakentamattomasta kiinteistöstä Palomäessä. Tämä selvi-
tys esiteltiin syyskokousedustajille ennen varsinaisen syys-
kokouksen 2018 alkua, jolloin se toimi alustuksena syys-
kokouksessa käsiteltävälle johtokunnan päätösesitykselle. 
Tämä selvitys on julkaistu JOY –lehdessä 1/2019.
Sääntömääräinen syyskokous pidettiin keskiviikkona 
14.11.2018 Laaksolahtitalossa. Syyskokouksen puheenjoh-
tajaksi valittiin Juha-Pekka Ripatti ja sihteeriksi Eeva-Riitta 
Puomio. Kokouksessa oli läsnä 45 varsinaista äänioikeutet-
tua jäsentä, viisi perhejäsentä ja yksi ulkopuolinen hen-
kilö, jolle kokous myönsi läsnäolo-oikeuden. Kokoukses-
sa hyväksyttiin toiminta- ja taloussuunnitelma vuodelle 
2019, vahvistettiin sekä liittymis- ja jäsenmaksut että kor-
vaukset johtokunnan jäsenille, lehden toimitussihteerille 
ja lehden taittajalle sekä tilintarkastajille. Vuoden 2019 toi-
mintasuunnitelman kohtaan Yleistä lisättiin virke ”Pyritään 
vaikuttamaan Laaksolahden kirjaston palvelujen säilymi-
seen myös tulevaisuudessa.” 
Johtokunnan esitys syyskokoukselle oli seuraava: ”Juppe-
rin Omakotiyhdistys hakee Espoon kaupungilta asema-
kaavamuutosta omistamansa ja Palomäessä sijaitsevan VL 
kaavamerkinnällä olevan kiinteistön 49-60-193-302 muut-
tamiseksi AO kaavamerkinnälle.” Johtokunnan esitys kaatui 
EI-äänin 28 vs. KYLLÄ-ääniä 13. Tyhjiä ääniä jätettiin kaksi 
kappaletta.
Syyskokouksessa valittiin yhdistyksen johtokunnan ero-
vuoroisten jäsenten tilalle uudet jäsenet vuoden 2019 alus-
sa alkavalle kolmivuotiselle toimintakaudelle. Yhdistyksen 
puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti Juha-Pekka Ripat-
ti. Johtokunnan jäsenistä Kimi Forsberg, Minna Helkiö ja 
Heikki Kulusjärvi olivat erovuoroisia ja he olivat ilmoitta-
neet etukäteen, etteivät asetu ehdolle uuteen johtokun-
taan. Johtokuntaan valittiin uusina jäseninä Pekka Perttula, 
Carolina Sierimo ja Reino Tammela. Yhteenveto yhdistyk-
sen syyskokouksesta on julkaistu JOY-lehdessä 1/2019.
Jupperin Omakotiyhdistyksen johtokunta vuodelle 2019 

on siten seuraava: puheenjohtaja Juha-Pekka Ripatti, Las-
se Gustafsson (2017 – 2019), Kai Haapamäki (2018 – 2020), 
Klaus Hamström (2018 – 2020), Urpo Kotipalo (2017 – 
2019), Pekka Perttula (2019 – 2021), Eeva-Riitta Puomio 
(2017 – 2019), Carolina Sierimo (2019 – 2021), Kimmo Sieri-
mo (2018 – 2020) ja Reino Tammela (2019 – 2021).

JÄSENYYDET YHTEISÖISSÄ

Kuluneena vuotena 2018 Jupperin Omakotiyhdistys on toi-
minut seuraavissa yhteisöissä:
Espoon Kaupunginosayhdistysten Liitto (EKYL)
Espoon Kaupunginosayhdistysten Liiton sääntömääräinen 
syyskokous pidettiin Albergan kartanossa 22.11.2018. Vuo-
den 2017 EKYL:n syyskokouksessa Urpo Kotipalo valittiin 
EKYL:in hallituksen varsinaiseksi jäseneksi (Jupperin Oma-
kotiyhdistys ry.) kaudelle 2018 – 2019.
Laaksolahden kirjaston ystävät ry.
Jupperin Omakotiyhdistys on Laaksolahden kirjaston ystä-
vät ry:n kannatusjäsen.
Pro Espoonjoki ry
Pro Espoonjoki ry:n vuosikokouksessa 12.3.2018 Eeva-Riit-
ta Puomio valittiin Pro Espoonjoki ry:n hallitukseen jäse-
neksi kaudeksi, joka on edustajiston vuosikokousten väli-
nen aika.
Jupperin Omakotiyhdistys ry:n johtokunta päätti kokouk-
sessaan 9.10.2018, että omakotiyhdistys eroaa Pro Espoon-
joki ry:n jäsenyydestä alkaen 1.1.2019. 
Suomen Kotiseutuliitto ry.
Jupperin Omakotiyhdistys ry. on Suomen Kotiseutuliitto 
ry:n jäsenyhdistys.
Suomen Sukututkimusseura
Jupperin Omakotiyhdistys ry. on Suomen Sukututkimus-
seuran jäsen.

ASUKASTAPAHTUMAT 

Musikaalimatka Hämeenlinnan Teatteriin 3.2.2018
Jupperin Omakotiyhdistys ry:n musikaalimatka alkoi lou-
naalla ja tutustumisella Hattulassa sijaitsevaan Inkalan kar-
tanoon. Hämeenlinnan Teatterissa nautittiin musikaalista 
”Naisia hermoromahduksen partaalla”. Matkalle osallistui 
45 henkilöä. Astor Oy Matkapalvelu hoiti matkapalvelut 
moitteettomasti ja teatterimatka onnistui erinomaisesti. 
Teatterimatkasta löytyy artikkeli JOY –lehdestä 2/2018 s. 4.
Talvitapahtuma Jupperin rantapuistossa 11.3.2018
Aurinkoinen talvisää houkutteli noin 150 henkilöä perintei-
seen koko perheen talvitapahtumaan Jupperin rantapuis-
tossa. Lapset pääsivät jälleen ratsastamaan Koivulan tallin 
suomenhevonen Jamirallilla ja Fanni–ponilla. Hiihtokilpai-
lu järjestettiin neljässä eri ikäryhmässä. Omakotiyhdistys 
tarjosi vieraille ilmaiset grillimakkarat, pullakahvit ja me-
hut tarjoiluteltasta. Lämpimät kiitokset Yhteisvastuukerä-
ykseen osallistuneille sekä kaikille tapahtumaa järjestäneil-
le ja sitä tukeneille henkilöille, kuten myös K-Supermarket 
Hämeenkylälle. Talvitapahtumasta on julkaistu kuvarepor-
taasi JOY–lehdessä 2/2018 ss. 14 – 15.
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Tammenterhon ja Jupperinrannan kevättalkoot 
17.5.2018
Tammenterhon sisätiloissa tehtiin suursiivous ja piha-alue 
siistittiin haravoimalla. Osa talkooväestä laittoi Jupperin-
rannan uimalaiturin kesäkuntoon. Talkoisiin osallistui noin 
15 jupperilaisaktiivia. Talkoista löytyy lyhyt uutinen JOY –
lehdestä 3/2018 s. 8. 
Kesäretki Saarenmaalle 17. - 19.8.2018
Jupperin Omakotiyhdistys järjesti tällä kertaa perinteisen 
kesälomakauden päätösretken Saarenmaalle. Matkalle 
osallistui 37 henkilöä ja matkasta on kuvareportaasi JOY –
lehdessä 3/2018 ss. 16 – 17.
Römppäjäiset 29.9.2018 
Perinteiset sadonkorjuujuhlat eli Römppäjäset järjestettiin 
Hämeenkylän Bygårdissa teemalla ”Naamiaistanssit”. Juh-
liin osallistui salin täydeltä väkeä ja juhlista on kuvarepor-
taasi JOY–lehdessä 4/2018 ss. 12 – 13.
Jupperin jouluvalot sytytettiin viidennen kerran 
2.12.2018
Jupperin jouluvalot sytytettiin Tammenterhon pihassa kas-
vavaan kuusen 1. adventtisunnuntaina. Tammenterhon 
pihalle oli kokoontunut noin 60 innokasta aikuista ja las-
ta aloittamaan joulun ajan odotuksen ja tapaamaan Joulu-
pukin. Omakotiyhdistys tarjosi tilaisuudessa kuumaa joulu-
juomaa ja piparkakkuja. Tilaisuudesta on lyhyt uutinen JOY 
–lehdessä 1/2019 s. 9.

HARRASTUS- JA KERHOTOIMINTA

Jumppa
Jumpparyhmä kokoontui keväällä ja syksyllä Jupperin kou-
lulla torstaisin kello 19.00 - 20.00. Jumpan ohjaajina toimi-
vat FysioSporttis Oy:n fysioterapeutit.
Lentopallo
Lentopalloa pelattiin Jupperin koulun voimistelusalissa 
tiistaisin kello 19.00 - 20.30 yhdessä Veinin Omakotiyhdis-
tyksen kanssa.
Seniorikerho
Seniorikerho kokoontui Tammenterhossa Anja Tarvaksen 
johdolla kunkin kuukauden kolmantena torstaina kello 
13.00 – 15.00.
Sukututkimuskerho
Sukututkimuskerho kokoontui Tammenterhossa Anja Tar-
vaksen johdolla parillisten viikkojen keskiviikkoina kello 
18.00.

TIEDOTUS- JA JULKAISUTOIMINTA

Yhdistyksen jäsenlehti JOY
Vuosi 2018 oli Jupperin Omakotiyhdistyksen jäsenlehden 
JOY 41. vuosikerta. Jäsenlehti ilmestyi vuoden aikana neljä 
kertaa. Se jaettiin peittojakeluna koko Jupperin alueelle ja 
postitettiin yhteistyökumppaneille. Lehti painetaan Forssa 
Printillä painosmäärän ollessa 1.000 kappaletta per nume-
ro. Lehden päätoimittaja oli Juha-Pekka Ripatti, toimitus-
sihteeri Minna Helkiö ja taittaja Seija Kotipalo. 
Internet-sivut
Omakotiyhdistys ylläpiti kotisivuja osoitteessa jupperi.fi. 

Sivuston sisällöstä ja ylläpidosta vastasi päätoimittajana 
Urpo Kotipalo. Yhdistyksellä on myös Facebook–sivut, joi-
ta ylläpitävät Urpo Kotipalo ja Saila Salonen.
Ilmoitustaulut
Yhdistyksellä on käytössään viisi ilmoitustaulua, jotka si-
jaitsevat Tammenterhon pihassa (Tammipääntie 33), Ran-
taniityllä, Jupperinmetsän ja Riihiniityntien risteyksessä, 
Riihiniityntien ja Palomäenportin risteyksessä ja Laakso-
lahtitalon vieressä.
Tiedotus- ja perinnetoimikunta
Tiedotus- ja perinnetoimikunta kokoontui lehden paino-
aikataulun ja tarpeen mukaisesti. Toimikunnan tärkeimpä-
nä tehtävänä oli tehdä neljä painettua numeroa jäsenleh-
teä JOY. 

ALUEIDEN HOITO

Alueiden hoito on keskittynyt lähinnä Tammenterhon ym-
päristön ja Jupperinrannan siisteyden ylläpitämiseen. Tä-
näkin kesänä omakotiyhdistys vuokrasi Bajama-WC:n ui-
marannalle, joka kuitenkin joutui tuhopolton kohteeksi 
Juhannuksena. Tuhopolttoon syyllistyneet henkilöt saatiin 
kiinni ja he korvasivat aiheuttamansa vahingot. Uimalaituri 
laitettiin kesäkäyttöön 28. huhtikuuta ja uimakausi päättyi 
laiturin talvisäilöön laittoon 17. marraskuuta 2018. 

KANNANOTOT JA YHTEYDET

Jupperin Omakotiyhdistys ry. teki 15.6.2016 kuntalaisaloit-
teen Espoon kaupungille tielevennyksen rakentamisesta 
Rastaalantielle Kuusinevantien risteyksen kohdalle. Rastaa-
lantien levennys valmistui loppusyksystä 2018. 
Jupperin Omakotiyhdistys ry. ja Laaksolahden Huvilayh-
distys LHY ry. tekivät 25.1.2018 yhteisen esityksen Espoon 
valtuuston neuvottelukunnalle meluvallin rakentamises-
ta Kehä III:n eteläpuolelle Vanhankartanon kohdalle (JOY 
2/2018 ss. 8 – 9.)
Jupperin Omakotiyhdistys ry. lähetti 4.12.2018 lausunnon 
Valtuuston neuvottelukunnan jäsenille Jupperin koulun 
uudisrakentamisen aikataulusta (JOY 1/2019 s. 8).
Jupperin Omakotiyhdistys ry. jätti 8.12.2018 lausunnon 
Helsingin seudun liikenteelle Hämeenlinnanväylän ja Vih-
dintien linjastosuunnitelmaluonnoksesta (JOY 1/2019 s. 7).
Puheenjohtaja Juha-Pekka Ripatti osallistui 27.2.2018 
Laaksolahden Marttojen 50 v. syntymäpäiväjuhlille. Oma-
kotiyhdistys muisti marttoja lahjoittamalla 200 euroa dia-
koniatyön kautta vähävaraisten lasten harrastustoiminnan 
tukemiseen.
Puheenjohtaja Juha-Pekka Ripatti osallistui 5.4.2018 Es-
poon kaupunginjohtaja Jukka Mäkelän kahvitilaisuuteen 
WeeGee:ssä, jonne oli kutsuttu Espoon Kaupunginosayh-
distysten Liiton (EKYL) ja Espoon Omakotiyhdistysten Kes-
kusjärjestön (EOK) jäsenyhdistysten puheenjohtajat. 
Puheenjohtaja Juha-Pekka Ripatti osallistui 14.6.2018 Es-
poon Kaupunginosayhdistysten Liiton (EKYL) järjestämään 
jäsenyhdistysten puheenjohtajien tapaamiseen Gallen-
Kallelan museossa Tarvaspäässä.
Puheenjohtaja Juha-Pekka Ripatti osallistui 30.11.2018 
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  Kevätkokouksen 25.4.2019 esityslista sääntöjen 6 §:n mukaisesti
1. Kokouksen avaaminen;
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjan tarkastajaa sekä muut 

mahdolliset kokouksen toimihenkilöt;
3. todetaan kokouksen osanottajat ja heidän äänivaltaisuutensa;
4. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus;
5. esitetään hyväksyttäväksi johtokunnan laatima edellisen toimivuoden toimintakertomus;
6. esitetään edellisen toimivuoden tilikertomus ja tilintarkastajain lausunto;
7. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä ja 
8. käsitellään muut johtokunnan esittämät tai sääntöjen 5. pykälässä tarkoittamat asiat. 

Tällaisia käsiteltäviä asioita ei ole esityslistalla.
9. Kokouksen päättäminen.

Jupperin koulun adventtijuhlaan.
Puheenjohtaja Juha-Pekka Ripatti osallistui 2.12.2018 Laak-
solahden kappelin 15. v juhlamessuun.

TALOUS 

Yhdistyksen varsinaisen toiminnan kulujäämä oli 36.425,67 
euroa (30.254,93). Varsinaisen toiminnan tuotot 2.597,00 
euroa (3.021,70) muodostuvat yhdistyksen jäsenille järjes-
tettyjen asukastapahtumien yhteydessä perityistä osallis-
tumismaksuista. Tuottojen lasku edellisvuodesta johtuu lä-
hinnä aikuisjumpassa kävijöiden määrän laskusta. 
Tilivuoden 2018 aikana yhdistys antoi 200 euron lahjoituk-
sen Laaksolahden Martat ry:lle. 
Rakentamattomasta kiinteistöstä maksettu kiinteistövero 
oli 9.473,07 euroa (9.473,07). Espoon kaupunki perii yhdis-
tykseltä korotettua kiinteistöveroa tontista, jolla on vahvis-
tettu asemakaava. Tilikaudella yhdistys on käynyt keskus-
telua Espoon kaupungin kanssa yhdistyksen omistamien 

tonttien kaavoituksesta. Tähän liittyen yhdistys on teettä-
nyt luonnoskuvia yhdessä Arkkitehtitoimisto Matti Iiramon 
kanssa, ja tästä aiheutuneet konsultointimenot 6.939,04 
euroa on kirjattu tilikauden kuluksi.
Yhdistys rahoittaa toimintansa sijoitustoiminnan tuotoilla. 
Sijoitustoiminnan varat muodostuvat Jupperissa olevasta 
rakentamattomasta kiinteistöstä, pörssiosakkeista sekä ra-
hastosijoituksista. Saadut osinkotuotot olivat vuonna 2018 
yhteensä 24.887,70 euroa (32,949,08). Sijoitustoiminnan 
tuottojen lasku edellisvuodesta johtuu siitä, että yhdistys 
ei tilikauden aikana käynyt arvopaperikauppaa. Yhdistys ei 
harjoita aktiivista arvopaperikauppaa. Tilinpäätöksessä on 
selostettu arvopapereiden käyvän arvon ja taseeseen mer-
kityn hankintamenon ero tilinpäätöspäivänä.
Yhdistys ei saa toimintaansa varten avustuksia. Tilikauden 
tulos osoittaa alijäämää 12.357,97 euroa.

ESPOOSSA 12.3.2019
JOHTOKUNTA

Sukututkimuskerho 

Sukututkimuskerho kokoontuu 
Tammenterholla 
(Tammipääntie 33)
ke 17.4.   klo 18:00
ke 15.5.   klo 18:00
ke 29.5.   klo 18:00

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

Seniorikerho

Seniorikerho kokoontuu 
Tammenterholla 
(Tammipääntie 33)
to 18.4. klo 13:00
to 16.5. klo 13:00

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

Liikuntaa Jupperin koululla

Jumppa torstaisin klo 19-20 Jupperin 
koululla. 
Sopii kaikille liikkujille!

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

Lentopalloa tiistaisin klo 18-19:30 Jup-
perin koululla Laaksolahden huvilayh-
distyksen kanssa.

Tiedustelut: Esko Uotila, 
euotila@gmail.com, 050 5587861.
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Laaksolahden perhekahvila
MLL Laaksolahden perhekahvila kokoontuu torstaisin klo 9-11 
Laaksolahden monitoimitalolla. Osoite Lähdepurontie 2. 

Tervetuloa 
äidit, isät, 
hoitajat ja lapset! 
www.laaksolahti.mll.fi/

Käsityökerho Jupperissa
Käsityökerho kokoontuu Jupperis-
sa 
Peltotie 2:ssa 
torstaisin klo 18-20.

Tiedustelut seija@kotipalo.fi 
tai 040 5045934.

Kangaspuut käytettävissä

Kangaspuut ovat edelleekin kasattuna 
ja lointa riittää.

Tervetuloa tekemään ihka oma räsy-
matto!

Neuvoja ja materiaalejakin löytyy, tule 
rohkeasti tutustumaan vaikka käsityö-
kerhon aikaan.

Tiedustelut seija@kotipalo.fi 
tai 040 5045934.

26.4 klo 19.00 Espoon tuomiokirkossa  
konsertti

 

Lämpimästi tervetuloa konserttiin, esiintyjinä mm. Carlotta 
Masci piano (hän pitää pianonsoiton mestarikurssia Juvena-
liassa) pianonsoiton lehtori Susanna Pajukangas, viulunsoi-
ton lehtori Raili Poijärvi-Salmela, Sakari Kuusi sello ,Johanna 
Almark Mum johtaa kuoroa, Heikki Sassi baritoni. Ohjelmassa 
mm. Rachmaninov, Sibelius, Merikanto. Vapaa pääsy, ohjelma 
20 e,10 e eläkeläiset. Tuotto WWF:lle Ilmastotyön hyväksi.
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S I M A A 

Simaa & Sirkushuveja 
keskiviikkona 24.4.2019  

klo 18-19.30 

Jupperin isojen koulun pihalla (Veininkatu 24) 

 Jupperin koulun luokkien myyntipöydistä löytyy herkkuja jokaiseen makuun.   

Paikallisia harrasteseuroja paikalla ja runsaasti kivoja ilmaisia puuhapisteitä!  

Tervetuloa viettämään hauska ilta kanssamme! 

Löytö-
tavara-
piste 

Simaa Hattara-
myynti 

Irtokarkit, 
metrilakut 

Kahvila-
pisteitä 

Makkaraa ja 
muurinpohja-

lettuja Munkkeja ja 
donitseja 

Tapahtuman organisoi Jupperin koulun vanhempainyhdistys Jukova ry. Myyntipisteet luokittain: tuotot menevät kyseisen luokan toiminnan tueksi.   



www.jupperi.fi

Jupperin Omakotiyhdistys ry

Tapahtumia

Facebook: Jupperin Omakotiyhdistys ry.

KUTSU KEVÄTKOKOUKSEEN

Jupperin Omakotiyhdistys ry:n sääntömääräinen kevätkokous pidetään torstaina 25. 
huhtikuuta 2019 kello 19.00 Laaksolahtitalossa, Ylänkötie 16.

Klo 18.30 kevätkokoukseen osallistujien ilmoittautuminen, kahvitarjoilu
Klo 19.00 kevätkokous

Esityslista on tämän lehden sivulla 21.

Kokoukseen ilmoittautumisen yhteydessä päivitämme kokoukseen osallistujien 
tiedot yhdistyksen jäsenrekisterissä. Päivitettävät tiedot ovat: nimi, postiosoite, puhe-
linnumero, sähköpostiosoite, tieto jäsenyyden tyypistä (varsinainen jäsen, perhejäsen, 
henkilöjäsen, kannatusjäsen), päivämäärä jäseneksi hyväksymisestä sekä kiinteistö-
tunnus (kiinteistötunnus löytyy esimerkiksi kiinteistöveroilmoituksesta).

Tervetuloa!
Jupperin Omakotiyhdistys ry:n johtokunta

JOY-TAPAHTUMIA 2019
ke 8.5. Kevättalkoot alkaen klo 17.00
 Kokoontuminen ja tehtävien jako Tammenterhon pihalla (Tammipääntie 33),
 mistä saa myös jätesäkkejä kerättäville roskille.
 Omat työhanskat ja mahd. harava ja kottikärryt mukaan.
 Tarkoitus on siivota Tammenterhon piha, ranta- ja puistoalueet sekä muita yleisiä alueita.
 Toivottavaa on, että talkoisiin osallistumattomatkin jupperilaiset mahdollisuuksiensa mukaan   
 keräisivät roskat oman tontin ja tien väliseltä pientareelta.
 HUOM! Jätelava ei ole paikalla. Talkoissa kerätyt roskat voi tuoda Tammenterhon pihaan.
 Talkoiden jälkeen n. klo 19 alk. grillimakkaraa, limua ym. osallistujille Tammenterholla.

pe 23.8.- Kesäretki Viron Tarttoon
su 25.8. Loistava tilaisuus tutustua mm. Viron v. 2016 valmistuneeseen upeaan kansallismuseoon.
 Lisätietoja toisaalla tässä lehdessä.

la 28.9. HOVINARRIn musiikkiesitys lapsille Bygårdissa. Lisätietoja JOY-lehdessä 3/19.

la 28.9. VIININKORJUUJUHLAT Bygårdissa
 Hyvää ruokaa, hauskoja kilpailuja ja vauhdikasta tanssimusiikkia on tietenkin luvassa.
 Lisätietoja juhlasta löytyy seuraavan JOY-lehden 3/19 sivuilta.
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