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JUHA-PEKKA RIPATTI
päätoimittaja

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.

Laaksolahden jäähallin purkaminen aloitettu

Espoon kaupungin omistama Laaksolahden jäähal-
li asetettiin käyttökieltoon hallin kattorakenteiden vaurioi-
den vuoksi joulukuussa 2012. Seitsemän vuotta kestäneen 
käyttökiellon jälkeen hallin purkaminen on nyt aloitettu ja 
sen kestoksi on arvioitu noin kolme kuukautta.

Jäähallin purkaminen on osa Laaksolahden urhei-
lupuiston kehittämissuunnitelmaa, josta kaupunki järjes-
ti 15.5.2019 asukastilaisuuden Lähderannan koululla. Ur-
heilupuiston kehittämissuunnitelman alkusysäyksenä oli 
vuonna 2017 kaupunginvaltuutettujen Mika Heleniuksen 
ja Mia Laihon tekemä valtuustoaloite (kts. JOY 3/2019 ss. 
14 – 15).

Espoon kaupunginhallitus käsitteli kokouksessaan 
14.10.2019 Riikka Pakarisen, Mia Laihon ja 35 muun valtuu-
tetun 29.4.2019 tekemää valtuustoaloitetta Laaksolahden 
jääurheilutoiminnan säilyttämisestä. Aloitteessa esitettiin, 
että Laaksolahden urheilupuistoa kehitetään niin, että kau-
punki pystyy takaamaan alueen jääurheilutoiminnan jat-
kamisen myös jatkossa. Aloitteessa vaadittiin, että Laakso-
lahden urheilupuiston uusimpaan suunnitelmaan lisätään 
vahva painopiste jääurheiluun, mikä tarkoittaa sitä, että 
vanhan jäähallin sulkeuduttua parin vuoden sisällä tilalle 
rakennetaan uusi jäähalli. 

Liikunta- ja nuorisolautakunta oli käsitellyt valtuus-
toaloitetta kokouksessaan 19.9.2019 ja lautakunta oli anta-
nut valtuustoaloitteesta lausunnon, jonka loppupäätelmä 
oli: ”Nyt nähtävissä olevassa tulevaisuudessa Laaksolah-
teen ei kannata rakentaa uutta jäähallia. Sen sijaan Espoon 
Jääurheilun Tuki ry:n jo olemassa olevan jäähallin osalta 
vuokra-aikaa kannattaa jatkaa mahdollisimman pitkään.”

Sivistystoimen johtaja Harri Rinta-aho täydensi edel-
lä mainittua lausuntoa kirjallisesti: ”Laaksolahden kau-
pungin jäähallin purettua paikalle tehdään kuntalaisten 
käyttöön tekojää, jolla turvataan ulkojääolosuhteet mar-
raskuun lopulta maaliskuun puoleen väliin. Laaksolahden 
urheilupuistossa on tärkeää turvata Jääurheilun Tuen hal-
lin toiminta seuraavat 10 vuotta. Sen aikana Laaksolahden 
urheilupuiston yleissuunnitelma laaditaan siten, että se 
mahdollistaa Laaksolahden urheilupuistoon uuden kaksi-
rataisen jäähallin rakentamisen.”

Kaupunginhallituksen päätösehdotus oli, että ”Val-
tuusto merkitsee selostusosan tiedoksi vastauksena val-
tuutettu Riikka Pakarisen, valtuutettu Mia Laihon ja 35 
muun valtuutetun 29.4.2019 jättämään valtuustoaloittee-
seen Laaksolahden jääurheilutoiminnan säilyttämisestä ja 
toteaa aloitteen loppuun käsitellyksi.”

Kaupunginvaltuutettu Mia Laiho esitti kokouksessa 
asian palauttamista uudelleen valmisteltavaksi. Esitys hy-
väksyttiin yksimielisesti. Laihon perusteluina olivat muun 
muassa liikunta- ja nuorisolautakunnan lausunnon sisäl-
lön ristiriitaisuus ja epäloogisuus verrattuna Espoon kau-
pungin aiemmat linjaukset muun muassa lasten ja nuorten 
yhdenvertaisista mahdollisuuksista harrastaa eri puolil-
la Espoota. Laaksolahden urheilupuiston osalta on myös 
tekeillä selvitys, miten aluetta voitaisiin kokonaisvaltai-
sesti kehittää, ja siinä on tavoitteena huomioida alueen 
asukkaat, seuratoiminta, eri liikuntalajeja, lähikoulut ja päi-
väkodit. Tämä selvitys on vielä kesken, eikä selvityksen kes-
keneräistäkään aineistoa oltu huomioitu lausunnossa.

Länsiväylän numerossa 12. - 13.10.2019 oli uutinen 
otsikolla ”Jäähallin purku alkaa vihdoin, tilalle tulee teko-
jäärata”. Kaupungin tiedotustilaisuudessa 15.5.2019 projek-
tijohtaja Mika Rantala painotti sitä, että yhtään suunnitel-
maa ei ollut vielä hyväksytty Laaksolahden urheilupuiston 
kehittämiseksi. Tuossa tilaisuudessa aluearkkitehti Christi-
an Ollus esitteli kolme eri kaavavaihtoehtoa Laaksolahden 
urheilupuiston kehittämiseksi. Tarkistin asian kaupungin-
valtuutettu Laiholta. Hän mukaansa yhtäkään suunnitel-
maversiota Laaksolahden urheilupuiston kehittämiseksi 
ei ole vielä hyväksytty. Toimittaja Paavo Rantalainen (Län-
siväylä) oli ilmeisesti ottanut tiedon tekojääradan rakenta-
misesta sivistystoimen johtaja Harri Rinta-aho täydennyk-
sestä. Tekojäärata kuului aluearkkitehti Christian Olluksen 
eri suunnitelmaversioihin, mutta päätöstä sen rakentami-
sesta ei ole vielä tehty.
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Novellikoukku kirjastolla maanantaisin
Kuukauden ensimmäisenä maanantaina on 
novellikoukun aika lähikirjastollamme.

Kirjaston työntekijä valitsee pinon kirjoja, niistä no-
vellit ja lukee ääneen muutaman novellin. Viimeksi meille 
oli valittu ranskalaisten kirjailijoiden novelleja, hiukan aa-
sinsiltana kirjamessujen tämän vuoden Ranska-teemaan.

Samalla kun kuunnellaan novelleja, edistyy osallis-
tujien käsityöt. Osalla on omat käsityöt mukana, osa ihan 
ilmankin, tilaisuudessa ei katsota karsaasti vaikka koukut 
ei kouki tai puikot kilise. Kirjasto on mukana asunnottomi-
en villasukkakeräyksessä, eli toiveissa on saada ehkä joku-
nen sukkaparikin novellikoukkuiltojen tuotoksina.

TEKSTI: SEIJA KOTIPALO
KUVA: JULIUS KOTIPALO

Pertti "Nipa" Neumann veti Laaksolahden kap-
pelin tupaten täyteen esiintyessään Laulu & 
laulun tarina- konserttisarjaan kuuluvassa illassa 
5.9.2019.

Kun illan juontaja ennen tilaisuuden alkua kysyi alku-
juonnossaan, onko paikalla entisiä tai nykyisiä Dingo- fane-
ja, niin käsiä nousi pystyyn, kuin kysyttäessä kuka haluaa il-
maisen ämpärin.

Oltiin tultu siis nostalgiamatkalle omaan nuoruu-
teen.

Sarjan formaattiin kuuluu vuoropuhelu ja tällä kertaa 
kuulijat käyttivätkin oikeuttaan varsin rohkeasti.

Tai rohkeasti ja rohkeasti. Erän kuulija aloitti muiste-
lunsa kertomalla, että hänen sykkeensä on 125. Eräs toi-
nen pelkäsi pyörtyvänsä, joten selvää tuli, kuinka syvän 
vaikutukset Dingo on osaan meistä jättänyt. Kolmas kertoi 
pohtineensa, uskaltaisiko ottaa sifonkihuivia mukaansa, ja 
neljäs todisti, kuinka hän säilytti rahakukkarossaan Nipan 
nimmaria aina siihen asti, kunnes kukkaro varastettiin. Ei 
hän surrut muuta kuin sitä nimikirjoituksen menetystä.  No 
ilta toi muassaan uuden aarteen lompakkoon.

Illan musiikillinen anti ei kuitenkaan koostunut niis-
tä suurimmista Dingo-hiteistä, vaan Neumann oli valinnut 
esitettäväkseen enemmän "Mennään hiljaa markkinoille" 
tyyppisiä balladeja. Mutta kun esitysvuoroon tuli "Levoton 

Tuhkimo", niin huoletta Nipa Neumann saattoi jättää laula-
misen yleisön harteille. Nostalgiamatka sai täyttymyksen-
sä.

Sarja jatkuu nyt toisella nostalgiaillalla eli torstaina 
7.11. Lasse Liemola tekee kanssamme aikamatkan 50-lu-
vulle.

TEKSTI JA KUVA: JOUNI LIIMATAINEN

Entisten nuorten Dingohuumaa 
Laaksolahden kappelilla

MLL Laaksolahti on aloittanut lukumummi-toiminnan tänä vuon-
na. Lukumummi tai -vaari käy koululla lukemassa kirjaa lasten kanssa. 
Tarkoituksena on yhteisten lukutuokioiden avulla innostaa lapsia luke-
maan. Nyt lähikouluillemme toivotaan lisää lukumummeja ja -vaareja!

Tutustu toimintaan:  www.mll.fi/vanhemmille/toiminta-lapsiper-
heille/lukumummit-ja-vaarit ja kysy lisää: laaksolahti.mll@gmail.com

MLL Laaksolahti hakee lukumummeja 
ja lukuvaareja

KUVA: MLL

Laaksolahden kirjaston ystävät olivat järjestä-
neet maanantai-illaksi 21.10.2019 kirjastoon 
keskustelutilaisuuden kirjaston ja kirjan tu-
levaisuudesta. Keskustelijoina olivat Espoon 
kirjastopalveluiden johtaja Jaana Tyrni, Espoon 
Kirjailijoiden puheenjohtaja Mari Pyy sekä kult-
tuurilautakunnan jäsen Tony Hagerlund. 

Laaksolahden kirjaston tulevaisuus on kytköksissä 
Jupperin koulun tulevaisuuteen (kts. JOY 3/2019 ss. 8 – 9 ja 
tämä lehti). Keskustelun aikana kävi ilmi, että kulttuurilau-
takunta on se taho, joka päättää esityksestä kirjaston pe-

rustamiseksi tai sulkemiseksi. Näiden päätösesitysten pe-
rusteluna on lähinnä asukastiheys. Yleisö oli huolissaan 
kirjaston kunnosta ja sisäilmaongelmien riskeistä, jos ny-
kyistä rakennusta joudutaan käyttämään kovin pitkään. 
Tällä hetkellä Laaksolahden kirjasto ei ole ajankohtainen 
puheenaihe kulttuurilautakunnassa. Tony Hagerlund toi-
voikin, ettei kirjastorakennuksesta itsestään löytyisi mitään 
hälyttävää, jotta kirjasto voisi jatkaa nykyisissä tiloissaan 
vielä pitkään. Laaksolahden alueelta olisi erittäin vaikeaa 
löytää kirjastolle korvaavia tiloja.

JUHA-PEKKA RIPATTI
päätoimittaja

Laaksolahden kirjaston tulevaisuus

Vasemmalta Mari Pyy, Tony Hagerlund ja Jaana Tyrni.
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Vantaan Seudun Sukututkijoiden puheenjohtaja 
Ari Vesalainen kävi 25.9. Laaksolahden kirjastos-
sa esittelemässä sukututkijan sähköisiä tieto-
lähteitä. Esitys oli jatkoa Laaksolahden kirjaston 
ystävien viime keväänä järjestämälle tapahtu-
malle. 

Aluksi Vesalainen kertoi yhdistyksensä toistuvasti jär-
jestämästä Kuulutko sukuuni -tapahtumasta, jonka moni-
puolinen ohjelma sisältää esityksiä, yleisöluentoja ja tie-
toiskuja.

 Vesalaisen varsinainen esitys koostui joukosta erilai-
sia digitaalisia sivustoja, joita sukututkija voi käyttää hyväk-
seen. Niistä tärkeimmät ovat: 1) digitoidut arkistot, joista 
voi löytää skannattuja ja valokuvattuja aineistoja, 2) tieto-
kannat, joiden avulla voi etsiä tietoa, 3) muita sukututki-
mussivustoja, jotka on hyvä tietää ja muistaa, 4) valokuvat 
eli miten saa kaivettua muutakin tietoa kuin esim. esi-isien 
määrä sekä 5) Facebook-ryhmät, joita löytyy satoja. Hyvä 
kohde sukututkimuksessa ovat myös sanomalehdet, jotka 
todistavat, että tieto on ennenkin kulkenut nopeasti, vaik-
ka keinot ovat olleet rajallisia.

Digitoiduista arkistoista Vesalainen mainitsi Suomen 
Sukuhistoriallisen yhdistyksen (SSHY) sivut, joihin pääsy 
on pääosin vain jäsenillä. Sieltä löytyy kuvatietokanta, jos-
sa vanhemmat kuvat ovat mikrofilmattuja mustavalkoisia. 
Tietokanta sisältää kirkonkirjoja, perukirjoja.  SSHYn His-
Ki-tietokanta kattaa historiakirjoja syntyneistä, vihityistä, 
kuolleista. Tieto kannattaa pyrkiä varmistamaan alkupe-
räisestä lähteestä, mikä helpottaa ja nopeuttaa hakua ja 

omaa tutkimusta. Kansallisarkiston sivuilta voi hakea kai-
kenlaista digitoitua materiaalia, esimerkiksi Maanmittaus-
hallituksen käsin väritettyjä karttoja, jotka eivät tosin vielä 
kata koko Suomea. Perukirjat kertovat tavallisten ihmisten 
arkielämästä. Niissä on tarkasti kirjattu omaisuus vaatteita 
ja eläimiä myöten. Kansalliskirjaston aineistoista voi opti-
sesti luetuista sanomalehdistä tehdä hakuja myös sisällös-
tä. Tutustua voi myös Työväen arkistoon ja Helsingin Sano-
mien arkistoon.

Sukuhaun sivuilta löytyy julkaisuja ja lehtiä. Lisäk-
si on olemassa Karjala-tietokanta eli KATIHA. Amerikkaan 
muuttaneista henkilöistä tietoa voi hakea Siirtolaisinstituu-
tin sivuilta, joilla yksinkertaiset haut ovat ilmaisia, tärkeäm-
mistä joutuu maksamaan käyttömaksun. 

Näiden lisäksi kannattaa käydä tutustumassa Suku-
Forumiin, joka on keskustelupalsta. Päivän sana on Suo-
mi DNA, geneettinen sukututkimus, joka sopivasti yhdis-
tettynä perinteiseen tutkimukseen antaa arvokasta tietoa. 
Ilmainen Geni tarjoaa alustan sukupuiden rakentamiseen. 
Nimipalvelu ja Sukunimi-info perustuvat Väestörekisteri-
keskuksen tietoihin. Täältä voi saada tietää, missä tietty su-
kunimi on yleinen.

Valokuvatietokantoja ovat Sa-kuvat (armeija), Helsin-
gin kuvat, Hautakivitietokanta sekä Facebook-ryhmän ku-
vat Suomen kirkoista ja hautausmaista.

Vesalaisen esitys linkkeineen löytyy Laaksolahden 
kirjaston ystävät ry:n kotisivuilta: https://sites.google.
com/site/kirjastonystavat/uutiset/sukututkijanti-
etolaehteitaeverkossa2592019 .

ANNELI LIIMATAINEN

Digitaalista sukututkimusta 
Laaksolahden kirjastossa

KUVA: MINNA KÄHTÄVÄJupperin laituri sumuisena aamuna
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JUPPERIN OMAKOTIYHDISTYS RY:N SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN 
SYYSKOKOUS PIDETÄÄN LAAKSOLAHTITALOSSA 
(YLÄNKÖTIE 16) TORSTAINA 21.11.2019 ALKAEN KELLO 
19.00 
 
Klo 18.00 – 19.00 
 
Kokouskahvit ja kokoukseen osallistujien ilmoittautuminen sekä äänivaltaisuuden tarkistaminen. 

 
Klo 19.00 yhdistyksen sääntömääräinen syyskokous.  
 
Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat sääntöjen 7 §:n mukaiset asiat: 
 

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

2. todetaan kokouksen osanottajat ja heidän äänivaltaisuutensa, 
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus, 
4. käsitellään johtokunnan esitys vuoden 2020 toimintasuunnitelmaksi, 
5. käsitellään johtokunnan esitys vuoden 2020 talousarvioksi, määrätään yhdistykselle 

suoritettavien sääntöjen 4 pykälässä mainittujen liittymis- ja jäsenmaksujen suuruus ja 
päätetään johtokunnan jäsenille ja tilintarkastajille maksettavista palkkioista ja 
korvauksista, 

6. valitaan johtokunnan puheenjohtaja vuodeksi 2020, 
7. valitaan erovuoroisten (Lasse Gustafsson, Urpo Kotipalo ja Eeva-Riitta Puomio) tilalle uudet 

johtokunnan jäsenet kaudelle 2020 – 2022 ja täytetään mahdolliset muut vapaat 
johtokunnan paikat niiden jäljellä oleviksi toimikausiksi, 

8. valitaan yksi - kaksi tilintarkastajaa ja heille yksi - kaksi varatilintarkastajaa ja 
9. käsitellään muut johtokunnan esittämät tai sääntöjen 5:n pykälän tarkoittamat asiat.  

 
Johtokunnan esitys 9.4.2019;  
Esitys 1. Myydään AO-kiinteistö 
Esitys 2. Myydään VL-kiinteistö  
Molemmista päätösesityksistä järjestetään oma äänestyksensä. 

 
Tervetuloa! 

Jupperin Omakotiyhdistys ry:n johtokunta 
 

Kokoukseen ilmoittautumisen yhteydessä päivitämme kokoukseen osallistujien tiedot yhdistyksen 
jäsenrekisterissä. Päivitettävät tiedot ovat: nimi, postiosoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, 
tieto jäsenyyden tyypistä (varsinainen jäsen, perhejäsen, henkilöjäsen, kannatusjäsen), 
päivämäärä jäseneksi hyväksymisestä sekä kiinteistötunnus (kiinteistötunnus löytyy esimerkiksi 
kiinteistöveroilmoituksesta). Pyydämme kokoukseen osallistujia todentamaan henkilöllisyytensä 
ilmoittautumisen yhteydessä. 

Yleistä 

Jupperin Omakotiyhdistys vaikuttaa toiminnallaan hyvän 
elinympäristön luomiseksi alueen asukkaille. Yhdistyksen 
65. toimintavuoden tavoitteita ovat edelleenkin alueen 
viihtyisyys ja turvallisuus, riittävät palvelut ja asukkaiden 
yhteistoiminnan lisääminen.

Yhdistyksen toimintaa kehitetään asukkaiden toivei-
ta kuunnellen. Yhdistys välittää päätöksentekijöille tietoa 
asukkaiden näkemyksistä alueen suunnittelusta ja kehittä-
misestä. Uusien asukkaiden kotiutumista alueelle tuetaan 
muun muassa järjestämällä yhteisiä tapahtumia. Jäsenille 
tarjotaan liikunta- ja muita harrastusmahdollisuuksia. Pe-
rinnetietoa kerätään ja tallennetaan. Yhteistyötä muiden 
yhdistysten kanssa jatketaan. Pyritään turvaamaan Laak-
solahden kirjaston palvelujen säilyminen myös tulevaisuu-
dessa.

Tiedotustoiminta

Yhdistyksen tiedotuskanavina toimivat jäsenlehti JOY, ko-
tisivut jupperi.fi, Facebook ja yhdistyksen ilmoitustaulut. 
Lehti ilmestyy neljä kertaa vuodessa ja se jaetaan Jupperin 
alueen jokaiseen kotitalouteen, sekä keskeisille yhteistyö-
kumppaneille. Lehden painos on 1.000 kpl. 

Kotisivuilla ja Facebookissa tiedotetaan ajankohtaisista asi-
oista sekä jaetaan tietoa yhdistyksestä ja sen toiminnasta. 
Tiedottamiseen käytetään myös yhdistyksen viittä ilmoi-
tustaulua, jotka sijaitsevat Tammenterhon pihassa, Ranta-
puistossa, Jupperinmetsän ja Riihiniityntien risteyksessä, 
Riihiniityntien ja Palomäenportin risteyksessä ja Laakso-
lahtitalon kohdalla Laaksolahdentiellä. 

Kotisivut uudistetaan ja perustetaan vain jäsenille avoin 
osio, johon talletetaan varsinaisille jäsenille tarkoitettuja 
jäsenasioita.

Ympäristöasiat

Seurataan alueen maankäyttöä, kaavoitusta ja suunnitte-
lua. Otetaan kantaa ajankohtaisiin asioihin, kuten lento- ja 
liikennemeluun, tarvittaessa yhdessä naapuriomakotiyh-
distysten kanssa.  

Ylläpidetään Jupperinrannan viihtyisyyttä tarpeellisin 

huolto- ja korjaustoimin. Jatketaan Bajamaja –käymälän 
vuokraamista määräaikaisena.

Pitkäjärven tilan parantamiseksi tehdään yhteistyötä kaik-
kien muiden alueellisten toimijoiden kanssa. 

Järjestetään Jupperin alueen siivoustalkoot. 

Alueen palvelut

Vaikutetaan alueen palveluiden säilymiseen ja kehittymi-
seen. Erityistä huomiota kiinnitetään lähikauppa-, koulu-, 
kirjasto- ja joukkoliikennepalveluiden säilymiseen ja kehit-
tämiseen alueella, sekä lähikatujen rakentamiseen ja kun-
nostamiseen. Vaikutetaan aktiivisesti Laaksolahden urhei-
lupuiston kehittämistä koskevaan suunnitteluun.

Perinteiden vaaliminen

Jatketaan alueen perinnetietojen keräämistä ja taltioin-
tia. Alueen nykytilasta kerätään tietoa muun muassa valo-
kuvin. Jatketaan työtä yhdistyksen kotisivuilla olevan digi-
kuva -arkiston täydentämiseksi. Mahdollisuuksien mukaan 
digitoidaan yhdistyksen dia-arkisto.

Virkistys- ja harrastustoiminta

Järjestetään mahdollisuuksien mukaan erilaisia retkiä ja ta-
pahtumia. Tapahtumavuosi alkaa teatteriretkellä sekä per-
heiden yhteisellä talvitapahtumalla. Keväällä järjestetään 
siivoustalkoot. Mahdollisuuksien mukaan järjestetään lop-
pukesästä ulkomaanmatka ja syksyllä Römppäjäiset. Tal-
vella pelataan lentopalloa ja jumpataan Lähderannan kou-
lulla. Vuoden viimeinen tapahtuma on Jupperin Joulun 
avaus Tammenterholla.

Sukututkimus- ja seniorikerhotoimintaa jatketaan Tam-
menterhossa. Muita kerhoja perustetaan, mikäli kiinnostu-
neita vetäjiä löytyy.

Tammenterho

Tammenterho on yhdistyksen toiminnan keskuspaikka. 
Siellä järjestetään johtokunnan, toimikuntien ja kerhojen 
kokoukset. Kokoustilaa voivat käyttää myös muut alueel-
la toimivat yhdistykset. Piha-aluetta hoidetaan talkootyö-
nä/ostopalveluna. 

Jupperin Omakotiyhdistys ry:n 
toimintasuunnitelma vuodelle 2020
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Yhdistyksen toiminta

Yhdistyksen asioita hoitaa johtokunta apunaan taloustoi-
mikunta ja muut johtokunnan asettamat toimikunnat. 

Yhdistyksen johtokunta kokoontuu joka kuun toisena tiis-
taina, ja tarvittaessa kesä-, heinä- ja elokuussa.

Yhdistyksen kokous kokoontuu sääntömääräisesti kak-
si kertaa vuodessa kevät- ja syyskokoukseen. Kevätkoko-
us pidetään maalis-kesäkuussa ja syyskokous loka-marras-

kuussa.

Yhdistys osallistuu Espoon Kaupunginosayhdistysten Lii-
ton (EKYL) ja Laaksolahden kirjaston ystävät ry:n työhön.

Yhdistyksen taloutta hoidetaan erillisen talousarvion mu-
kaisesti. 

JUPPERIN OMAKOTIYHDISTYS RY.

JOHTOKUNTA

Huomioon otettavaa yhdistyksen syys- 
ja kevätkokouksissa

Yhdistyksissä valtaa käyttävät yhdistyksien jäsenet, 
mutta ei miten sattuu. Tärkeimmät vallankäytön säädök-
set löytyvät yhdistyksen omista säännöistä ja yhdistyslais-
ta. Tästä syystä on tärkeää palauttaa etukäteen mieleen yh-
distyksen kokouksissa noudatettavat säädökset kokouksen 
kulun sujuvoittamiseksi, etteivät ne tule itse kokouksessa 
osallistujille yllätyksenä.

Keillä on päätösvalta yhdistyksen kokouksessa?

Jupperin Omakotiyhdistyksen sääntöjen 4 §:n Jä-
senet kohdassa a) Varsinaiset jäsenet todetaan, että yhdis-
tyksen varsinaisiksi jäseniksi voidaan hyväksyä sääntöjen 2 
pykälän a) kohdassa mainittu kiinteistön tai asuinhuoneis-
ton osakkeitten omistaja. Yhtä kiinteistöä kohti voi saman-
aikaisesti käyttää äänioikeuttaan korkeintaan kolme varsi-
naista jäsentä. Äänten jakautumisesta on tällöin sovittava 
varsinaisina jäseninä olevien kiinteistönomistajien kesken.

Perhe-, henkilö- ja kannattavilla jäsenillä ei ole ääni-
oikeutta yhdistyksen kokouksissa (4 § 9 mom).

Kullakin varsinaisella jäsenellä on yhdistyksen koko-
uksessa yksi (1) ääni, kuitenkin siten, että yhtä kiinteistöä 
kohti voi äänestää yhdessä kokouksessa korkeintaan kol-
mella äänellä. Varsinaisen jäsenen antamalla valtakirjalla 
voi äänestää vain hänen perheeseensä kuuluva vähintään 
18-vuotias perhejäsen (6 § 2 mom).

Yhdistyksen päätökseksi tulee, jollei säännöissä ole 
toisin määrätty, sääntöjen muuttamista, yhdistyksen pur-
kamista tai yhdistyksen omaisuuden pääosan luovuttamis-
ta koskevassa asiassa se mielipide, jota on kannattanut vä-
hintään kolme neljäsosaa äänestyksessä annetuista äänistä 
(YhdL 27 § 1 mom kohta 3).

Ketkä ovat esteellisiä osallistumaan päätöksen-
tekoon?

Esteellisyyssäännösten (= jääviyssäännösten) tarkoi-
tuksena on turvata asioiden puolueeton käsittely ja estää 
henkilökohtaisten intressien vaikutus päätöksentekoon.

Yhdistyslain 26 ja 37 pykälissä on säädetty erikseen 
esteellisyydestä yhdistystoiminnassa. Lain 26 pykälä käsit-
telee jäsenen esteellisyyttä ja lain 37 pykälä hallituksen/
johtokunnan jäsenen ja yhdistyksen toimihenkilön esteel-
lisyyttä. 

Lain 26 pykälässä säädetään seuraavasti; Jäsen ei saa 
yhdistyksen kokouksessa äänestää eikä tehdä päätöseh-
dotuksia päätettäessä hänen ja yhdistyksen välisestä sopi-
muksesta tai muusta asiasta, jossa hänen yksityinen etunsa 
on ristiriidassa yhdistyksen edun kanssa.

Hallituksen jäsen tai muu, jolle on uskottu yhdistyk-
sen hallintoon kuuluva tehtävä, ei saa äänestää päätettä-
essä tilintarkastajan tai toiminnantarkastajan valitsemises-
ta tai erottamisesta, tilinpäätöksen vahvistamisesta taikka 
vastuuvapauden myöntämisestä, kun asia koskee hallin-
toa, josta hän on vastuussa.

Mitä 1 ja 2 momentissa tarkoitettujen henkilöiden 
esteellisyydestä on säädetty, koskee myös heidän asia-
miestään tai edustajaansa.

Lain 37 pykälässä säädetään, että ”Hallituksen jäsen 
tai yhdistyksen toimihenkilö ei saa osallistua hänen ja yh-
distyksen välistä sopimusta koskevan eikä muunkaan sel-
laisen asian käsittelyyn eikä ratkaisemiseen, jossa hänen 
yksityinen etunsa saattaa olla ristiriidassa yhdistyksen 
edun kanssa.”

Miten ilmoitetaan tyytymättömyys yhdistyksen 
päätöksen sisällöstä? 

Kokoukseen osallistuja voi ilmoittaa tyytymättömyy-
den päätöksen sisältöön kirjauttamalla pöytäkirjaan eriä-
vän mielipiteensä tai jättämällä kirjallisen vastalauseen lii-
tettäväksi pöytäkirjaan.

Eriävä mielipide tai vastalause jätetään silloin, kun 
on tehty päätös, osallistujan vastustuksesta huolimatta, 
jota osallistuja ei voi hyväksyä. Tällöin osallistujan tulee 
juridisesta ja moraalisesta vastuusta vapautuakseen esit-
tää eriävä mielipide tai kirjallinen vastalause merkittäväk-
si pöytäkirjaan. Eriävä mielipide pyydetään merkittäväk-
si pöytäkirjaan ennen kuin kokouksen puheenjohtaja on 
päättänyt asian käsittelyn. 

Kirjallinen vastalause on toimitettava kokouksen sih-
teerille pöytäkirjaan liittämistä varten ennen pöytäkirjan 
tarkastamista.

Tämä ei kuitenkaan vapauta eriävän mielipiteen tai 
vastalauseen esittäjää päätöksen noudattamisesta, mutta 
se säilyttää heillä jatkovalitusoikeuden.

Miten valitetaan kokouksessa tapahtuneesta 
menettelytapavirheestä?

Kokouksessa tapahtuneesta menettelytapavirheestä 
säädetään yhdistyslain pykälässä 32 Päätöksen moitteen-
varaisuus.

Yhdistyksen jäsen, hallitus ja hallituksen jäsen saavat 
moittia yhdistyksen päätöstä yhdistystä vastaan ajettavalla 
kanteella, jos päätös ei ole syntynyt asianmukaisessa järjes-

tyksessä ja virhe on voinut vaikuttaa päätöksen sisältöön 
tai muuten yhdistyksen jäsenen oikeuteen taikka päätös 
on muuten tämän lain tai yhdistyksen sääntöjen vastainen. 
Oikeutta moitekanteen nostamiseen ei ole sillä, joka on ko-
kouksessa myötävaikuttanut päätöksen tekemiseen.

Kanne on pantava vireille kolmen kuukauden kulues-
sa päätöksen tekemisestä tai, jos päätös on tehty ilman ko-
kousta erillisissä äänestystilaisuuksissa, postitse taikka tie-
toliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla, 
kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun päätöstä koskeva 
pöytäkirja on päivätty. Jollei kannetta nosteta määräajas-
sa, päätöstä on pidettävä pätevänä. 

Jos yhdistyksen hallitus on nostanut kanteen, yh-
distyksen kokous on viipymättä kutsuttava koolle valitse-
maan edustaja vastaamaan yhdistyksen puolesta.

Toisin sanoen oikeus moitekanteen nostamiseen on 
hallituksella/johtokunnalla, hallituksen/johtokunnan jäse-
nellä sekä yhdistyksen jäsenellä, joka ei ole kokouksessa 
myötävaikuttanut päätöksen syntyyn. Tämä tarkoittaa sitä, 
että yhdistyksen jäsen ei ole ollut kokouksessa, tai on ollut 
kokouksessa, mutta ei ole osallistunut asian käsittelyyn ja 
tämä on merkitty pöytäkirjaan, tai on osallistunut asian kä-
sittelyyn ja jättänyt päätöksestä eriävän mielipiteensä kir-
jattavaksi pöytäkirjaan tai kirjallisen vastalauseensa liitet-
täväksi pöytäkirjaan.

Moitekanne voidaan tehdä Länsi-Uudenmaan kärä-
jäoikeuteen kolmen kuukauden sisällä päätöksen tekemi-
sestä. 

JUHA-PEKKA RIPATTI
puheenjohtaja

Jupperin Omakotiyhdistyksen sääntömääräinen ke-
vätkokous pidettiin Laaksolahtitalossa torstaina 25. huhti-
kuuta 2019. Kokoukseen osallistui 24 varsinaista jäsentä ja 
kaksi perhejäsentä, joista toinen edusti valtakirjalla varsi-
naista jäsentä. Käsiteltäessä kokouksen esityslistan kohtaa 
4, paikalle saapui vielä yksi varsinainen jäsen. Kokoukseen 
osallistui siis 26 äänioikeutta henkilöä. Kokoukseen osallis-
tujien joukossa oli myös kaksi yhdistykseen kuulumaton-
ta henkilöä, joille kokouksen varsinaiset jäsenet myönsivät 
läsnäolo- ja puheoikeuden kokouksessa. Kokouksen pu-
heenjohtajaksi valittiin Sirpa Hertell ja kokous todettiin lail-
liseksi ja päätösvaltaiseksi.

Yhdistyksen kevätkokouksen tärkeimmät päätettä-
vät asiat olivat menneen vuoden 2018 toimintakertomuk-

sen ja tilinpäätöksen hyväksyminen. Omakotiyhdistyksen 
toimintakertomus vuodelta 2018 oli julkaistu JOY-lehdessä 
2/2019. Toimintakertomuksen hyväksymiseen liittyen käy-
tiin vilkas keskustelu johtokunnan tekemästä esityksestä 
yhdistyksen syyskokoukselle 2018 (kts. JOY 1/2019 ss. 12 - 
13). Keskustelun lopputuloksena päätettiin liittää pöytäkir-
jaan Juhani Soinisen esittämät kaksi moitetta johtokunnal-
le. Ensimmäinen moite koski johtokunnan menettelytapaa 
asemakaavamuutosesityksen valmistelussa. Toisessa moit-
teessa moitittiin johtokuntaa yhdistyksen toimintaa vai-
keuttavasta salassapidosta. Osa kokousedustajista ja ko-
kouksen puheenjohtaja osallistuivat tämän jälkimmäisen 
moitteen sisällön muokkaamiseen. Tällöin Juhani Soinisen 
moitteesta tulikin Jupperin Omakotiyhdistyksen kevätko-

Yhteenveto Jupperin Omakotiyhdistyksen 
kevätkokouksesta 2019
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Jupperin koulu kunnallisen päätöksenteon 
kurimuksessa

Jupperin koulun kohtaloa on nyt kieputettu kunnol-
la kunnallisessa päätöksenteossa. Espoon valtuustoryhmi-
en puheenjohtajat päättivät syyskuussa 2018 yksimielises-
ti toimitilainvestointiohjelmasta. Siihen kirjattiin Jupperin 
koulun uudisrakentamisen aikatauluksi vuodet 2024 - 
2026. Loppusyksystä 2018 kaupunginjohtaja Jukka Mäke-
lä esitti investointiohjelmaan 2019 - 2030 Jupperin kou-
lun uudisrakentamisen aikatauluksi vuodet 2027 - 2029. Eri 
tahojen yhteydenottojen vaikutuksesta valtuusto vahvis-
ti aikaisemman aikataulun kokouksessaan 5.12.2018 (JOY 
1/2019, ss. 8 - 9).

Jupperin koulun rehtori Jouni Holopainen kutsui lä-
hialueen toimijat tapaamiseen 23.4.2019 koskien siirtokel-
poisen koulurakennuksen (Paviljonki 2) rakennuspaikka 
koulun alueella. Espoon kaupungin sivistystoimen Tilat ja 
alueet -yksikkö sekä Tilapalvelut -liikelaitos päättivät koko-
uksessaan 21.5.2019 sijoittaa Paviljonki 2:n koulun urhei-
lukentälle. Tällä päätöksellä ratkaistiin myös Laaksolahden 
kirjaston toiminnan jatkuminen nykyisissä tiloissaan (JOY 
3/2019, ss. 8 – 9). 

Kaikki kääntyi päälaelleen kaupungin virkamies-
ten palattua kesälomilta. Rehtori kutsui lähialueen toimi-
jat hätäkokoukseen 13.9.2019, koska Espoon Tilapalvelut 
-liikelaitos oli tehnyt uuden esityksen Espoon kaupungin-
hallituksen tila- ja asuntojaostolle vuosien 2020 - 2030 in-
vestoinneista ja peruskorjauksista. Tässä esityksessä Jup-
perin koulun, päiväkodin ja kirjaston uudisrakennus oli 
poistettu kokonaan investointiohjelmasta. Kyseessä oli 
kaupungin virkamiesten paniikkijarrutus, koska näyttää 
siltä, että verotulokertymä pienenee huomattavasti odo-
tetusta. Verottaja jättää tänä vuonna tilittämättä 600 mil-
joonaa euroa kunnille kuuluvia verotuloja tulorekisterin 
teknisten ongelmien vuoksi. Esimerkiksi Vantaan osalta 
tämä tarkoittaa 32 miljoonaa euroa (HS 8.10.2019, s. A 17).

Hätäkokouksen päätteeksi puheenjohtaja Esa Niemi 
(Jupperin koulun johtokunta), puheenjohtaja Helinä Lehti-
nen (Jupperin koulun vanhempainyhdistys Jukova ry), pu-
heenjohtaja Juha-Pekka Ripatti (Jupperin Omakotiyhdistys 
ry), sihteeri Teuvo Tikkanen (Veinin Omakotiyhdistys ry), 
puheenjohtaja Erkki Torkkeli (Laaksolahden Huvilayhdis-
tys LHY ry), puheenjohtaja Esko Uotila (Laaksolahden kir-
jaston ystävät ry) ja koordinaattori Tarja Kujala (Laaksolah-
den Martat) lähettivät Espoon kaupunginhallituksen tila- ja 
asuntojaoston jäsenille seuravan viestin: ”Viitaten valtuus-
ton joulukuussa 2018 päättämään investointiohjelmaan 
esitämme, että Jupperin koulun, päiväkodin ja kirjaston 
muodostaman uudisrakennuksen tulee pysyä investointi-
ohjelmassa aiemmin päätetyssä aikataulussa vuosille 2024 
- 2026.”

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta päätti koko-
uksessaan 25.9.2019 esittää lisäyksen lausuntoonsa Tila-
palvelut -liikelaitoksen investointiesityksestä vuosille 2020 
- 2030: ”Jupperin pysyvän koulun sisällyttämistä inves-
tointisuunnitelmaan tarkastellaan investointikauden aika-
na uudelleen siten, että pysyvä rakennus valmistuu ennen 
siirtokelpoisten rakennusten nykyisen vuokra-ajan päätty-
mistä ja uudisrakennuksen suunnittelu sisältää myös Jup-
perin päiväkodin ja kirjaston yhdistämisen kokonaisuu-
teen.”  Tämä lisäys hyväksyttiin yksimielisesti. 

Siirtokelpoisten rakennusten, Paviljonkien, vuokra-
aika on viisi vuotta lisättynä viiden vuoden jatko-optiolla. 
Jos opetus- ja varhaiskasvatuslaitoksen lisäys hyväksyttäi-
siin, niin silloin uuden koulurakennuksen pitäisi olla valmis 
viimeistään kymmenen vuoden kuluttua.

Jupperin koulun johtokunta päätti kokouksessaan 
4.10.2019 lähettää perustellun esityksen sekä Espoon kau-
punginhallituksen tila- ja asuntojaostolle että opetus- ja 
varhaiskasvatuslautakunnalle säilyttää Jupperin koulu in-

vestointiohjelmassa vuosille 2024 - 2026 valtuuston 2018 
tekemän päätöksen mukaisesti. Johtokunnan esitys lähe-
tettiin myös kaikille Espoon kaupunginvaltuutetuille ja hei-
dän varajäsenilleen.

Esityksen perustelut olivat seuraavat; Jupperin kou-
lun toiminta on jo nyt ollut 16 vuotta hajautettuna kahteen 
eri osoitteeseen ja ensi helmikuusta lähtien oppilaamme 
joutuvat toimimaan kolmessa eri rakennuksessa. Inves-
tointiohjelman ulkopuolelle joutuessaan Jupperin koulun 
yli 26 väistövuotta ei noudata Espoo tarinan edellyttämää 
oppimisympäristön oikeudenmukaisuus-, tasa-arvoisuus- 
ja yhdenvertaisuusperiaatetta. Tällä ratkaisulla ajettaisiin 
alas sekä lasten että aikuisten toimintakulttuuri ja heidän 
yhteisöllisyytensä. Väistö on yleensä 2 - 3 vuoden tilapäis-
ratkaisu, jonka aikana saneeraus tai uudisrakennus toteu-
tetaan. Lapset menettävät urheilukentän, liikunta- ja juhla-
salin sekä opetussuunnitelman mukaiset teknisen käsityön 
tilat yli 10 vuodeksi eikä läheisyydessä ole korvaavia tilo-
ja. Koulumme purettava liikunta- ja juhlasali on tärkeässä 
käytössä liikuntatuntien lisäksi lasten kerhotoiminnassa ja 
koko alueen vapaa-ajan urheilutoiminnassa.

Koulun rehtori Jouni Holopainen kutsui lähialueen 
vaikuttajat uuteen kokoukseen 11.10.2019. Palaverin tar-
koituksena oli kertoa tehdyistä toimenpiteistä edellisen ta-
paamisen jälkeen ja päivittää nykytilanne.

Koulun osalta uutta tietoa oli se, että Paviljonki 2:n ra-
kentaminen on kilpailutettu ja sen toimittaa eri taho kuin 
Paviljonki 1:n. Paviljonki 2:n pohjapiirustuksista huomattiin 

juuri ennen rakennuksen tilaamista, ettei käsitöille varattu 
tila sovellu kyseiseen käyttötarkoitukseen. Kaikista huoles-
tuttavinta on se, että Paviljonki 2:een ei ole tulossa sisälii-
kuntatiloja, eikä Jupperin koululla ole Paviljonki 2:n val-
mistuttua omaa urheilukenttää. Länsiväylässä uutisoitiin 
9.10.2019 siitä, että Espoossa on yhdeksän koulua ja kak-
si lukiota ilman liikuntatiloja. Ilman liikuntasalia jääneissä 
kouluissa pyritään hyödyntämään lähikoulujen liikuntasa-
leja tai muita alueen liikuntatiloja. Jupperin koulun osalta 
ei mainittu yhtäkään korvaavaa liikuntatilaa. 

Mikään ei siis ole kiveen hakattua, varsinkaan inves-
tointiohjelman sisältö. Kaupunginjohtaja Jukka Mäkelän 
budjettiesitys julkistetaan 31.10.2019, jonka jälkeen val-
tuustoryhmät käyvät omia budjettineuvottelujaan 13., 15. 
ja 19. marraskuuta. Valtuusto päättää budjetista keskiviik-
kona 4.12.2019.

Tämä artikkeli julkaistaan sunnuntaina 3. marraskuu-
ta. Jos haluaa vaikuttaa Jupperin koulun ja Laaksolahden 
kirjaston tulevaisuuteen, niin julkaisupäivää seuraavat kak-
si viikkoa ovat oikea ajankohta kansalaisvaikuttamiselle. 
Kaupunginvaltuutetut tekevät päätöksen budjetista ja hei-
dän sekä heidän varajäsentensä yhteystiedot löytyvät Es-
poon kaupungin kotisivuilta kohdasta https://www.espoo.
fi/fi-fi/espoon_kaupunki/paatoksenteko/valtuusto.

JUHA-PEKKA RIPATTI
puheenjohtaja

kouksen 2019 moite vuoden 2018 johtokunnalle. Molem-
mat moitteet hyväksyttiin liitettäväksi pöytäkirjaan. Toi-
mintakertomus hyväksyttiin esitetyssä muodossa.

Yhdistyksen puheenjohtaja Juha-Pekka Ripatti esit-
teli kokousväelle vuoden 2018 tilinpäätösasiakirjat talou-
denhoitaja Tapani Vuopalan ollessa estynyt osallistumasta 
syyskokoukseen. Tilikauden alijäämä oli 12.357,97 euroa. 
Kokous vahvisti vuoden 2018 tilinpäätöksen ja samassa yh-
teydessä johtokunnalle ja muille tilivelvollisille myönnet-
tiin vastuuvapaus. 

Kokouksen esityslistalla ei ollut johtokunnan esittä-

miä tai sääntöjen 5. pykälässä mainittuja käsiteltäviä asioi-
ta. 

Kokousedustajat keskustelivat ajoteiden ja pyörätei-
den kunnossapidosta, HSL:n linjastouudistuksesta ja Laak-
solahden kirjaston purku-uhasta. Yhdistyksen toivottiin ja 
edellytettiin käyttävän aktiivisesti painoarvoaan Jupperin 
asukkaiden edustajina näitä asioita hoitaviin elimiin.

JUHA-PEKKA RIPATTI
puheenjohtaja

Lastenkonsertti Bygårdissa

Jupperin Omakotiyhdistys tarjosi lapsille konsertin römppäjäispäivävänä römppäjäispaikassa. Hovinarri viihdytti pieniä 
jupperilaisia tunnin verran mukaansatempaavalla rockmusiikilla, suomeksi sanoitettuna tietenkin. Lisäksi yleisö pääsi naut-
timaan saippuakuplien puhaltelusta ja riemuitsemaan paukkuserpentiinin poksahduksista.

KUVA: PEKKA PUOMIO



Vuoden 2019 Römppäjäiset Bygårdissa

Perinteiset Jupperin Oma-
kotiyhdistyksen järjestämät 
Römppäjäiset vietettiin tänä 
vuonna viininkorjuujuhlina. Vii-
nirypäleet näkyivätkin sekä sei-
nillä metrin korkuisina terttuina, 
että pöydissä viiniköynnöksissä. 
Viinit tai muut juomat juotiin jo-
kainen omista kotoa tuoduissa 
viinilaseista, ja niitähän olikin jos 
jonkinlaisia. Ja niin oli hattujakin! 
Söimme, tanssimme, kisasimme 
parit mukavat kilpailut, seuruste-
limme ja nautimme yhdessäolos-
ta kyläläisten kesken. Olipa taas 
antoisat Römppäjäiset! Mitähän 
tapahtumatoimikunta ensi vuo-
deksi teemaksi keksiikään?

TEKSTI: SEIJA KOTIPALO
KUVAT: PEKKA PUOMIO
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1. Tenavakallion päiväkoti, Tammipääntie 55
Tenavakallio on yksityinen vanhempien kannatusyhdistyksen ylläpi-
tämä ostopalvelupäiväkoti. Tenskussa on 29 lasta kahdessa ryhmässä: 
Haitulat (1-3-vuotiaat) ja Hattivatit (3-5-vuotiaat). Vuonna 1982 perus-
tettu päiväkoti muutti nykyiselle paikalleen Tammipääntielle vuonna 
2015. Tenavakallioon haetaan suoraan päiväkodin omalla hakemuksel-
la.

Lisätietoa:
Johtaja Tiina Laihonen
045 132 2970
johtaja@tenavakallio.fi
www.tenavakallio.fi

2. Päiväkoti Humiseva, Veininkatu 5
Humiseva on vuonna 1972 perustettu ostopalvelupäiväkoti, 
jota ylläpitää lasten vanhempien muodostama kannatusyhdis-
tys. Humpassa on noin 50 lapsipaikkaa neljässä ryhmässä: Man-
sikat (1-3 vuotiaat), Mustikat (3-4 vuotiaat) ja Omenat (5-6 vuoti-
aat). ”Pikku-omenoita” eli viskareita on puolet ryhmästä ja ”Isoja 
omenoita” eli eskarilaisia 10-12 lasta. Päiväkotipaikkaa haetaan 
suoraan Humisevasta. Eskaripaikkaa haetaan Espoo.fi-esiopetus-
haun kautta.

Lisätietoa:
Johtaja Satu Salmela
045 215 8222
humiseva@saunalahti.fi
www.humiseva.fi

3. Jupperin päiväkoti, Kuusinevantie 16
Jupperin päiväkoti aloitti toimintansa uusissa tiloissa vuoden 2019 alussa. Päiväkodissa on 
kuusi ryhmää. Alle 3-vuotiaiden ryhmät ovat Nuput ja Tassut. 3-5-vuotiaiden ryhmät ovat Mu-
rut ja Aurinkoiset. Eskariryhmiä on kaksi. 

Lisätietoa:
Johtaja Pia Torvikoski
046 877 1316
pia.torvikoski@espoo.fi
www.espoo.fi > Jupperin päiväkoti

LAPSIPERHEILLE LAPSIPERHEILLE

Onko päiväkotipaikan hakeminen tai eskariin 
ilmoittautuminen perheessänne ajankohtaista? 
Poimimme tähän tiedot Jupperi-Laaksolahti-
Veini-Lähderanta -alueen päiväkodeista ja eska-

reista. MLL Laaksolahden sivuilta löytyy lisäksi 
kooste koko Leppävaaran toimialueen päiväko-
deista, ryhmäperhepäiväkodeista, kerhoista ja 
asukaspuistoista.

Alueemme päiväkodit ja eskarit

Katso kaikki Leppävaaran toimialueen päiväkodit:
espoo.fi > Varhaiskasvatuksen toimipaikat

MLL Laaksolahden paikallisyhdistyksen ylläpitämä 
kooste alueen palveluista lapsiperheille löytyy osoit-
teesta: laaksolahti.mll.fi/toimialue/

Päiväkotipaikan hakeminen
Kunnallisiin päiväkoteihin haetaan sähköisellä hake-

muksella, joka löytyy Espoo.fi > Varhaiskasvatus ja esiope-
tus -sivulta. Tenavakallion ja Humisevan päiväkotien kans-
sa Espoon kaupunki on tehnyt ostopalvelusopimuksen. 
Näihin haetaan päiväkodin omalla hakemuksella.

Eskariin hakeminen
Lukuvuoden 2020-2021 esiopetukseen ilmoittaudutaan 

tammikuussa 2020. Haku tapahtuu Espoo.fi-sivujen sähköisellä 
esiopetushakemuksella. Esiopetusta annetaan neljä tuntia päi-
vässä kello 8-13 välisenä aikana. Aamulla ennen eskarin alkua 
ja iltapäivisin eskarin jälkeen tarjotaan maksullista päivähoitoa 
(esiopetukseen liittyvä varhaiskasvatus), johon haetaan samal-
la lomakkeella.

4. Laaksolahden päiväkoti, Laaksolahdentie1A
Laaksolahden päiväkodissa on kuusi ryhmää. 1-4-vuotiaiden 
ryhmät ovat Tiitiäiset ja Haitulat. 3-5-vuotiaiden ryhmät ovat 
Hulivilit, Hippuset ja Vauhtitassut. Syksyllä 2019 päiväkodis-
sa aloitti myös eskariryhmä. Päiväkoti on toiminut Laakso-
lahdentiellä vuodesta 1987 ja sen yhteydessä toimii Kissan-
kulman ryhmäperhepäiväkoti.

Lisätietoa:
Johtaja Sirkka Lehto
046 877 1502
sirkka.lehto@espoo.fi
www.espoo.fi > Laaksolahden päiväkoti

5. Lähderannan päiväkoti, Lähdepurontie 3
Lähderannan päiväkodissa on seitsemän ryhmää 1-6-vuo-
tiaille lapsille: Päivänsäteet, Menninkäiset, Karpalot, Puolu-
kat ja Mesimarjat sekä esiopetusryhmät Kirsikat ja Vadelmat. 
Lähderannan koulun ja Laaksolahden urheilupuiston vieres-
sä sijaitseva päiväkoti on rakennettu vuonna 1978 ja remon-
toitu 2003-2004. Päiväkodin yhteydessä toimii luontokerho 
2,5-5-vuotiaille lapsille.

Lisätietoa: 
Johtaja Merja Niskanen
050 345 1396
merja.niskanen@espoo.fi
www.espoo.fi > Lähderannan päiväkoti

6. Espoon englanninkielinen leikkikoulu, 
Kalasääksentie 6
7. Laaksolahden Montessori-Leikkikoulu, 
Ansatie 16 A

TEKSTI JA KUVAT MINNA HELKIÖ
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Sukututkimuskerho 

Sukututkimuskerho 
kokoontuu 
Tammenterholla 
(Tammipääntie 33)
ke 13.11.   klo 18:00
ke 27.11.   klo 18:00
ke 11.12.   klo 18:00

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

Seniorikerho

Seniorikerho kokoontuu 
Tammenterholla 
(Tammipääntie 33)
to 21.11. klo 13:00
to 19.12. klo 13:00

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

Liikuntaa Lähderannan koululla

Pilates torstaisin klo 20:30-21:30 Lähderannan koulun lii-
kuntasalissa
Tiedustelut: Teija Kuusijärvi, teija.kuusijärvi@gmail.com, 040 
7735880.
Kustannus syksyltä on 40€ Jupperin Omakotiyhdistyksen jä-
seniltä ja 60€ muilta henkilöiltä.

Lentopalloa tiistaisin klo 19:30-21 Lähderannan koululla 
Laaksolahden huvilayhdistyksen kanssa.
Tiedustelut: Esko Uotila, 
euotila@gmail.com, 050 5587861.

IlmastokonserttiIlmastokonsertti
Laaksolahden kappelissa perjantaina 15.11.2019 klo 19.00

Väliajalla Jupperin Omakotiyhdistyksen järjestämä glögitarjoilu.
Vapaa pääsy, ohjelma 10/20€, tuotto WWF:lle

ilmaston lämpenemisen torjuntaan, kohdennettuna Itämeren suojeluun.

LÄMPIMÄSTI TERVETULOA!

Ohjelmassa: Joululauluja yhteislauluna ja
klassisen musiikin helmiä.
Esiintyjinä mm. TRIO FILIA:
Raili Poijärvi-Salmela viulu,
Susanna Pajukangas piano,
Lauri Suonio sello. Mukana myös
Terhi Lehtiniemi alttoviulu,
Maj Lind-voittaja Kari Tikkala piano,
Taiju Kaartinen piano,
Sanna Saarinen harmonikka ja huilu sekä
Musaico-kuoro johtajana Katri Olander.
Kirjailija Anni Kytömäki
lukee katkelmia
luontokirjoistaan.
Esillä Juha Kantakosken
upeita luontokuvia.

Trio Filia

j o u l u i s i s s a  t u n n e l m i s s a

S U N N U N T A I N A

TENAVAKALLION PÄIVÄKOTI
Tammipääntie 55 02730 Espoo
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ARPAJAISET

GLÖGIÄ,KAHVIA, PIPAREITA

ASKARTELUA

LEIVONNAISIA

LAPSILLE OHJELMAA
 

                                  TERVETULOA !!!

J O U L U M Y Y J Ä I S E T

Järjestäjä: Lasten päiväkoti Tenavakallion kannatusyhdistys

Tervetuloa vuosittaiseen koko perheen Päivä Pa-
loasemalla -paloturvallisuustapahtumaan Pitkä-
järven VPK:lla 23.11.2019 klo 10-14. Paloasema 
sijaitsee osoitteessa Palokunnanpuisto 5, Espoo. 
Tapahtumassa perinteiseen tapaan paloturval-
lisuusaiheista puuhasteltavaa kaiken ikäisille. 
Huomioithan, että paloaseman pihalla pysä-
köintitilaa on rajoitetusti, suosittelemme saapu-
maan paikalle julkisilla tai reippaasti ulkoillen! 
Seuraa meitä ja 
tapahtumaan 
liittyvää tiedo-
tusta: facebook.
com/pjvpk sekä 
instagramissa @
pjvpk. 

Jupperin Omakotiyhdistys kutsuu musikaalimatkalle Tampereen Työväen Teatterin suurelle näyttämölle!

POIKABÄNDIANTAUDU
90-LUVULLE

MUSIKAALI-
KOMEDIA

LAUNTAINA 8.2.2020
Uusi, räiskyvä musikaalikomedia Poikabändi 
vie meidät tähtitehtaaseen nimeltä Toijala 
ja sieltä maailmanmaineeseen ponnahtavan 
poikabändi ToiBoysin tarinaan.

Musikaalissa on kova tähtikaarti sekä lavalla 
että sen takana. ToiBoysin muodostavat Jari 
Ahola, Jon-Jon Geitel, Kinky Bootsista tuttu 
Lauri Mikkola, Saska Pulkkinen sekä Jonas 
Saari.

Backstagelta tekijätiimi Riku Suokas ja Heikki 
Syrjä tunnetaan monista musikaalituotannois-
ta. 90-luvun musiikkia säveltävät miehet suo-
sikkikokoonpanojen takaa, Risto Asikainen, 
Kristian Maukonen sekä musikaalien mestari 
Pekka Siistonen. Koreografi  on Markku Ne-
nonen.

Retkiaikataulu:
14:00 lähtö Jupperinaukiolta. Reittiaikataulu  
  tulee laskun yhteydessä.
  Matkalla virkistäytymistauko.
17:00 ruokailu Tampereen Työväen Teatterin
  ravintolassa.

Buffet on katettuna klo 17:00-18:00 ja 18:00 
avataan ovet ei-ruokailevalle yleisölle.
Ruokajuomana vesi, muut juomat baaritiskiltä.
19:00 näytös, kesto 2 h 45 min, sis. väliajan.
22:00 kotimatkalle
Puoliltaöin olemme takaisin Jupperissa.

HINTA:
- jupperilaisille 85€/hlö (JOY maksaa kuljetuksen)
- lähialueiden asukkaille 105€/hlö
Hinnat edellyttävät vähintään 40 osallistujaa.

Hinta kattaa musikaalilipun, noutopöytäpäiväl-
lisen ja bussikuljetuksen Jupperista Jupperiin.

TILAA ON RAJOITETUSTI, JOTEN ILMOITTAUDU 
HETI tai viimeistään pe 29.11.2019:
 ASTOR matkapalveluun
 matka@astor.fi 
 tai puh. 09 872 6465
Kerro varauksessa osallistujien nimet, osoite, 
sähköpostiosoite ja puhelinnumero.

MAKSU: Ilmoittautumisen jälkeen saapuva lasku 
erääntyy pe 13.12.2019.

MENU

Yrttijuusto-melonisalaattia höystettynä granaattiomenalla ja

rapealla salaatilla (g,l)

Grillattua paprikaa, pikkutomaattia ja oliivia rucolan kera (g,m), 

tzatzikia

Kananpojan terriiniä (g,l), inkivääri-omenahilloketta (g,m)

Basilikakuorrutettua lohta, valkoviini-salottisipulikastiketta (g,l)

Porkkanaröstiä (g,m)

Kauraverkkaista ja yrttilevitettä (g,l)

Kahvia/teetä ja omenakakkua (l) 90-luku on täällä taas – ja sinä olet tervetullut mukaan!

JOY4-19_Musikaali.indd   1 23.10.2019   20.57



www.jupperi.fi

Jupperin Omakotiyhdistys ry

Tapahtumia

Facebook: Jupperin Omakotiyhdistys ry.

KUTSU SYYSKOKOUKSEEN
Jupperin Omakotiyhdistys ry:n sääntömääräinen syyskokous pidetään Laaksolahtita-
lossa (Ylänkötie 16) torstaina 21.11.2019 alkaen kello 19.00.
Kello 18.00 – 19.00 kokouskahvit ja kokoukseen osallistujien ilmoittautuminen, sekä 
äänivaltaisuuden tarkistaminen. Pyydämme kokoukseen osallistujia todentamaan 
henkilöllisyytensä ilmoittautumisen yhteydessä.

Kello 19.00 yhdistyksen sääntömääräinen syyskokous alkaa.

Tervetuloa!

Jupperin Omakotiyhdistys ry:n johtokunta

JUPPERIN JOULUVALOT
SYTYTETÄÄN su 1.12.2019
heti klo 16 jälkeen Tammenterhon pihakuuseen
(Tammipääntie 33)

 Pistä tonttulakki päähän, ota lyhty käteen ja
 tule mukaan viettämään 1. adventtia.

 Sään salliessa lapsille ja lapsenmielisille luvassa
 mukavaa ohjelmaa leikin ja laulun merkeissä.

 Jupperin Omakotiyhdistys tarjoaa lämmintä joulu-
 juomaa ja piparkakkuja.
 Joulupukkikin vähän lupaili tulla paikalle!

TERVETULOA JUPPERILAISET !

Joulupukki

matkaan

jo käy...
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