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Kokouksen jälkeen kuntavaalipaneeli,
aiheina alueen varhaiskasvatus, katujen
korjaukset ja paneeliyleisön esiin ottamat
asiat. Panelisteina puolueiden/valitsija
yhdistysten edustajia.
Paikalla myös Verisuren turvallisuusasiantuntija, jonka kanssa voi keskustella
itseä kiinnostavista kysymyksistä.
K a h v i t a rj oi l u, tervetuloa!





WƵŚĞůŝŶ

dŝĞƚŽũĂŶŝ/ƐĂĂŬćǇƩććƐƵŽƌĂŵĂƌŬŬŝŶŽŝŶƟŝŶ

^ƵŽŵĞŶKŵĂŬŽƟůŝŝƩŽǇůůćƉŝƚććŬĞƐŬŝƚĞƚǇƐƟũćƐĞŶƌĞŬŝƐƚĞƌŝćƉĂŝŬĂůůŝƐǇŚĚŝƐƚǇƐƚĞŶũćƐĞŶŝƐƚć͘KŵĂŬŽƟůŝŝƩŽ
ǀŽŝůƵŽǀƵƩĂĂũćƐĞŶĞŶŽƐŽŝƚĞƟĞĚŽƚƚĂƉĂƵƐŬŽŚƚĂŝƐĞŶŚĂƌŬŝŶŶĂŶƉĞƌƵƐƚĞĞůůĂũĂŬĞƌƚĂůƵŽŶƚŽŝƐĞƐƟůŝŝƚŽŶ
ǇŚƚĞŝƐƚǇƂŬƵŵƉƉĂŶŝůůĞ͘<ǇƐĞŽŶƚćůůƂŝŶũćƐĞŶĞƚƵũĞŶũĂͲƉĂůǀĞůƵũĞŶŵĂƌŬŬŝŶŽŝŶŶŝƐƚĂŬŝƌũĞŝƚƐĞŵƵƩĂũŽƐŬƵƐ
ŵǇƂƐƉƵŚĞůŝŵŝƚƐĞ͘:ŽƐĞƚŚĂůƵĂũćƐĞŶĞƚƵŵĂƌŬŬŝŶŽŝŶƟĂ͕ǀŽŝƚĂƐĞƩĂĂƐƵŽƌĂŵĂƌŬŬŝŶŽŝŶƟŬŝĞůůŽŶĞƐŝŵĞƌŬŝŬƐŝ
ƐćŚŬƂƉŽƐƟůůĂƚŽŝŵŝƐƚŽΛŽŵĂŬŽƟůŝŝƩŽ͘ĮƚĂŝŶĞƫ
ůŽŵĂŬŬĞĞŶĂǀƵůůĂǁǁǁ͘ŽŵĂŬŽƟůŝŝƩŽ͘ĮͬũĂƐĞŶŚĂŬĞŵƵƐͬ
ŽƐŽŝƩĞĞŶŵƵƵƚŽƐ͘:ŽƐŚĂůƵĂƚƉŽŝƐƚĂĂƐƵŽƌĂŵĂƌŬŬŝŶŽŝŶƟŬŝĞůůŽŶ͕ƐĞŽŶŶŝƐƚƵƵĞĚĞůůćŵĂŝŶŝƚƵŝŶƚĂǀŽŝŶ͘

,ĂůƵĂŶůŝŝƩǇćŵǇƂƐǀĂƉĂĂͲĂũĂŶĂƐƵŬŬĂŝĚĞŶǇŚĚŝƐƚǇŬƐĞĞŶ
;,ƵŽŵ͕ũćƐĞŶǇǇĚĞƐƚćĞƌŝůůŝŶĞŶũćƐĞŶŵĂŬƐƵͿ

Äidinkieli ƐƵŽŵŝƌƵŽƚƐŝ

ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺŬƵŶŶĂƐƐĂ͘

Asun
KŵĂŬŽƟƚĂůŽƐƐĂZŝǀŝƚĂůŽƐƐĂWĂƌŝƚĂůŽƐƐĂ<ĞƌƌŽƐƚĂůŽƐƐĂ
DŝŶƵůůĂŽŶǀĂƉĂĂͲĂũĂŶĂƐƵŶƚŽ͗

:ćƐĞŶŚĂŶŬŬŝũĂŶũćƐĞŶŶƵŵĞƌŽ;ƚćǇƚć͕ŵŝŬćůŝƟĞĚćƚͿ

WĂŝŬĂůůŝƐǇŚĚŝƐƚǇƐ;ƚćǇƚć͕ŵŝŬćůŝƟĞĚćƚͿ

^ćŚŬƂƉŽƐƟ

WŽƐƟŶƵŵĞƌŽũĂͲƚŽŝŵŝƉĂŝŬŬĂΎ

Lähiosoite *

Syntymäaika (pp.kk.vvvv)

Etu- ja sukunimi *

Täytä ainakin tähdellä * merkityt kohdat.

KůĞŶƉĂƌĞŵŵĂŶĂƐƵŵŝƐĞŶŬĂŶŶĂƩĂũĂũĂŚĂůƵĂŶůŝŝƩǇć^ƵŽŵĞŶKŵĂͲ
ŬŽƟůŝŝƚŽŶƉĂŝŬĂůůŝƐĞĞŶũćƐĞŶǇŚĚŝƐƚǇŬƐĞĞŶ͘>ćŚĞƩćŬććŵŝŶƵůůĞũćƐĞŶͲ
ŬŽƌƫ
ƐĞŬćƟůŝƐŝŝƌƚŽũćƐĞŶŵĂŬƐƵĂǀĂƌƚĞŶ͘KƐĂůůŝƐƚƵŶƐĂŵĂůůĂĂƌǀŽŶƚĂĂŶ
ũĂǀŽŝŶǀŽŝƩĂĂƉƉůĞŶŝWĂĚͲƚĂƵůƵƟĞƚŽŬŽŶĞĞŶ͘;ƌǀŽŶƚĂũŽƵůƵŬƵƵƐƐĂ͕
ǀŽŝƩĂũĂůůĞŝůŵŽŝƚĞƚĂĂŶŚĞŶŬŝůƂŬŽŚƚĂŝƐĞƐƟͿ͘

LIITTYMISKORTTI

Kevätrieha Lintulaakson koululla 22.4 2017 klo 10 -14

Kirpputori, arpajaiset, buffetti, kirjastoautolla
satutunti. bofferointia, eli pehmomiekkailua ja muuta
mukavaa toimintaa.

Kirpputoripöydät ilmaisia luokille, muille 10 Eur.
Pöydän voi varata sähköpostilla lintulvy@gmail.com.
Tarkemmin ohjelmasta huhtikuussa blogissamme ja
Facebook-sivuillamme.
http://lintulaaksonvy.blogspot.fi/
https://www.facebook.com/lintulaaksonvanhemmat
,
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ätä kirjoittaessani olen kuunnellut keskustelua rikin hajusta maan pääkaupunkiseudulla.
Haluan kiittää lintuvaaralaisia koiranomistajia siitä, ettei Lintuvaaran kaduilla ole keväisin
samanlaista haisua kuin vielä muutama vuosikymmen sitten. Koirien jätökset kerätään huolella
pois. Niille koirien ystäville, jotka eivät vielä ole
kakkapussikulttuurissa sisällä, esitän pyynnön:
Kerätkää, please. Itse olen antanut kysyjille luvan
laittaa kakkapussin ohi kulkiessa meidän roskikseen. Tuollainen yhteistyö voisi tehdä pussien
käytön vielä helpommaksi.
Jukka Karhula
Avoin tietoliikennekuitu Lintuvaaraan etenee.
Kiitos omakotiyhdistyksen puolesta kuitulähettiläille ja muille alueen talkoolaisille. Nyt on oikea hetki ottaa kantaa Soneran avoimen kuidun kampanjaan, jos alueellesi tarjotaan kuituyhteyttä. Hinta tulee olemaan noin puolta
suurempi niille, jotka haluavat kuidun kampanjan jälkeen. Omakotiyhdistys
ei ole kampanjassa mukana, mutta olemme tukeneet selvittelyjä ja hankkeen
liikkeellelähtöä.
Menneen vuoden aikana omakotiyhdistys on ilmaissut myönteisen
kannan suunnitellulle siirtolapuutarhalle ja vaatinut liikenneturvallisuuden
parantamista Jääskeläntiellä.
Olemme viime vuonna aloittaneet keskustelun, joka päätyi tänä
vuonna Espoon kaupungille tehtyyn esitykseen Lintumetsäntien katkaisun
poistamiseksi. Esityksen perusteluna olivat koululaisten turvallisuuden parantaminen lopettamalla koulun pihan läpi kaahaaminen ja arjen sujuvuuden lisääminen autoilijoille.
Molempien esitysten osalta on tullut mieleen, että omakotiyhdistyksen hallituksesta on puuttunut ääniä, joiden olisi pitänyt kuulua aiemmin
kuin nyt kuuluivat. Nykyinen hallitus toivoo, että uusia ihmisiä osallistuisi
ensi kaudella omakotiyhdistyksen hallituksen työhön ja toisi uusia ääniä eri
osista Lintuvaaraa.
Esimerkiksi lasten varhaiskasvatus alueella ja Lintuvaaran julkisen
liikenteen parantaminen kaipaisivat tulisieluja järjestämään esityksiä ja
painetta Espoon kaupungin suuntaan.
Tule Omakotiyhdistyksen vuosikokoukseen ke 29.3.2017 klo 18 alkaen
Lintulaakson koululle. Ota esiin itseäsi kiinnostavia asioita ja ilmoittaudu
halukkaaksi yhdistyksen hallitukseen. Kuntavaalipaneelissa voit kertoa mielipiteitäsi alueen asioista kuntavaaliehdokkaille.
Älä unohda siivoustalkoopäivää to 11.5.2017. Silloin on ilmainen
mahdollisuus tutustua muihin lintuvaaralaisiin tien varsien ja puistoalueiden siivoustalkoissa.
Omakotitalkkarin rekrytoiminen on kesken, mutta tarkoitus on saada
tänäkin vuonna talkkari vanhempien ihmisten ja kiireisten perheiden
avuksi, mieluiten ajalle 1.4. – 30.9.2017. Palvelu on tarkoitettu yhdistyksen
jäsenille. Asiasta tiedotetaan tolppamainoksin.
Yhdistyksessä oli 254 jäsentä vuonna 2016. Jos et ole jäsen tai perhejäsen, liity Omakotiliiton sivujen kautta! Yhdistys vuokraa edelleen juhlatelttoja. Uutuutena on murskaava oksasilppuri. (Jäsenille vuokrat ovat kolmasosan ulkopuolisten hinnoista.)
Muista äänestää Kuntavaaleissa 9.4. tai ennakkoon 29.3. – 4.4.2017!

Valokuitu Lintuvaaraan
- myyntikampanja käynnistyy
Soneran valokuituliittymän
myyntikampanja käynnistyy
maaliskuussa 2017 rajatulla
alueella. Muilla alueilla jatkuu
kiinnostuksen kartoitus.
Lintuvaarassa on nyt kartoitettu marraskuusta lähtien alueen asukkaiden
kiinnostusta Soneran Avoin Kuitu valokuituliittymään. Kartoituksen
myötä saatiin niin paljon kiinnostuneita ja kartoitukseen ilmoittautuneita
talouksia, että Sonera on aloittamassa
ja suuntaamassa myyntikampanjan rajatulle alueelle Lintuvaarassa
maaliskuun 2017 aikana. Kyseinen
myyntikampanjalle rajattu alue (alue
A) selviää kuvasta Lintuvaaran valokuituhankkeen myyntikampanjan ja
kartoitusten alueet. Muilla kuvassa
olevilla alueilla (alueet B ja C) jatkuu
edelleen kiinnostuksen kartoitus ja on
mahdollista, että jos kiinnostuneita
ja ilmoittautuneita talouksia tulee
huomattavasti lisää, niin ko. alueillakin
voidaan siirtyä myyntikampanjaan.
Alueen A myyntikampanjasta
Aluetta A koskeva myyntikampanja alkoi to 16.3.2017 Lintumetsän
koulun auditoriossa asukkaille pidetyn
infotilaisuuden yhteydessä. Tuolloin
paikalla oli Soneran edustajia kertomassa myyntikampanjasta ja sen sisällöstä. Myyntikampanja kestää näillä
näkymin n. 2 kuukautta ja sinä aikana
valokuituliittymää myydään aluksi
yksittäisille omakotitalokiinteistöille ja
paritaloille sekä sen jälkeen useamman
huoneiston ja talouden taloyhtiöille.
Myyntikampanjan aikana yksittäisen
valokuituliittymän hinta on 2390 euroa (sis. ALV) yksittäiselle omakotitalokiinteistölle. Taloyhtiöiden kohdalla
valokuituliittymän hinta per talous voi
olla edellä mainittua edullisempi.
Valokuituliittymän hinta sisältää ns.
kokonaistoimituksen eli valokuituyhteyden tuomisen aina kiinteistön
sisätiloihin saakka. Vain kiinteistön
sisällä jaettavasta yhteydestä ja sen
kustannuksista sekä töistä vastaa kiinteistön omistaja. Valokuituliittymän
laskussa eritellään kaikki tarvikkeet,
eri työvaiheet ja työn osuudet, jolloin
esim. omakotitalo-kiinteistön omistaja
voi hakea verotuksessa kotitalousvähennystä kiinteistönsä tontilla tehdyn
kaivuutyön kustannuksien osalta. Täl-

löin valokuituliittymän kokonaishinta
kotitalousvähennys
huomioon ottaen
voi tippua alle 2000
euron. Kyseinen
kiinteistön kaivuutyön kustannus
tulee olemaan
kiinteähintainen
ainakin kaikkien
omakotitalo- ja
paritalokiinteistöjen kohdalla.
Valokuituliittymän
hintaan ei kuulu
palvelupaketti, joita
Avoinkuitu-konseptissa tarjoavat
tällä hetkellä Soneran itsensä lisäksi
JNT, Kuuskaista
ja Seltimil. Palvelupaketin hinta
vaihtelee esim.
Soneran tarjoamassa tapauksessa yhteyden nopeuden
ja paketin sisällön
perusteella 24,90
eurosta 69,90 euroon per kuukausi.
Valokuituliittymiä
tullaan myymään
Soneran myyjien toimesta ns. ovelta
ovelle, mutta valokuituliittymäsopimuksen voi tehdä myös netissä avoinkuitu.fi sivuilta!
Lintuvaaran valokuituhankkeen
myyntikampanjan ja kartoitusten
alueet
Myyntikampanjasta siirrytään suunnittelun ja rakentamisen kautta
valokuituliittymän toimitukseen. Jos
myyntikampanjan aikana saadaan riittävästi valokuituliittymän tilaukseen
sitoutuvia talouksia, niin sen jälkeen
alkaa suunnittelu- ja rakennusvaihe.
Valokuituyhteyksien toimituk-seen
voitaisiin tällöin päästä jo joulukuun
2017 aikana. Myyntikampajana aikana
hinta on 2390 euroa, mutta sen jälkeen
valokuituliittymän hinta nousee huomattavasti ja se hinta tällä hetkellä
myyntikampanjan jälkeen liityttäessä
n. 3600 euroa. Joten nyt on Lintuvaarassa ns. tuhannen taalan paikka liittyä
valokuituyhteyteen!

Valokuituliittymän voi nyt myös hankkia ilman, että tilaisi siihen heti liittymän toimituksen yhteydessä palvelupakettia, jolloin voi odottaa sopivaa
hetkeä valokuituliittymän käytölle.
Tuumasta toimeen ja
valokuituliittymää tilaamaan
Toivon mukaan nyt mahdollisimman
moni myyntikampanjan alueella oleva
kotitalous tai taloyhtiö aktivoituvat ja
tarttuvat tähän Soneran tarjoamaan
valokuituliittymätarjoukseen! Näin
saisimme hienosti kehitettyä meille
niin tärkeää Lintuvaaran aluetta.
Lint uvaaran
valokuit ulähe tt iläät
Lisätietoa:
http://www.avoinkuitu.fi/ 		
Soneran Avoin Kuitu sivusto ja siellä
Lintuvaaran alue
Valokuitu Lintuvaaraan!
Lintuvaaran alueen valokuituhankkeen
Facebook- sivut

Kansanedustaja Sanna Lauslahti
vierailulla Lintumetsän koulussa
Tammikuussa järjestettiin Suomi
100 -juhlavuoden kunniaksi
Kansanedustajat kouluissa
-teemaviikko, jonka aikana kansanedustajat vierailivat oman
alueensa kouluissa kertomassa
työstään ja eduskunnan toiminnasta sekä tutustuivat koulujen
arkeen. Lintumetsän koululla
oli ilo saada vieraakseen Kokoomuksen kansanedustaja
Sanna Lauslahti, joka on todellinen koulutuspolitiikan asiantuntija. Hän toimii sekä eduskunnan
sivistysvaliokunnan varapuheenjohtajana että Espoon opetus- ja
varhaiskasvatuslautakunnan
puheenjohtajana.
Sanna Lauslahden vilpitön mielenkiinto koulutyöhön näkyi hänen
vierailullaan. Hän aloitti vierailunsa
tutustumalla Lintumetsän koulun tontilla olevan siirtokoulun tiloihin, joissa
toimii tällä hetkellä Niipperin koulu
ja joihin ensi syyslukukaudesta alkaen
siirtyy Leppävaaran koulu. Käytyään
siellä keskusteluja Espoon vaikeasta
tilanteesta väistössä olevien koulujen
suhteen hän siirtyi Lintumetsän yläkoulun tiloihin.
Sanna Lauslahti kertoi olleensa
ajamassa läpi ohjelmoinnin opetusta

uuteen opetussuunnitelmaan,
joten hänen
erityinen mielenkiinnon kohteensa
Lintumetsän koulussa oli yhdeksäsluokkalaisten
valinnaiskurssi
Tulevaisuuden
taitajat, jossa oli
juuri saatu koottua robotit ja alettiin testailla niitä
Vex-robottien
Tilaisuus Lintumetsän koulun auditoriossa
kilpa-alustalla.
Robottien äärellä kansanedustaja ja
kanssa koulu jakaa tilojaan. Lisäksi hän
oppilaat pääsivät keskustelemaan motoi esille huolensa lukutaidon tulosten
nenlaisista kouluun ja opiskeluun
hienoisesta laskemisesta ja korosti
liittyvistä asioista. Hetki oli varmasti
lukutaidon merkitystä kaikille oppiaimieleenpainuva oppilaille. Lauslahdelneille ja koko elämälle.
le kerrottiin myös mm. ohjelmoinnin
opetuksesta ja opettajien siihen saaYhdeksäsluokkalaisille järjestettiin
masta koulutuksesta niin Lintumetsäsmyös kyselytunti, joka tarjosi Sanna
sä kuin yleensäkin Espoossa.
Lauslahdelle mahdollisuuden kertoa
eduskunnan toiminnasta, omasta
Välituntikahvien aikana opettajilla
työstään ja demokratiasta. Koululaioli tilaisuus kuulla Sanna Lauslahden
set puolestaan saivat ainutlaatuisen
terveiset erityisesti Espoon opetus- ja
tilaisuuden esittää kysymyksiä haluvarhaiskasvatuslautakunnasta. Hän
amistaan aiheista: oppilaita askarrutmm. kiitteli koulun opettajien joustativat opetussuunnitelman ohella niin
vuutta toistuvasti vaihtuvien väistöön
Espoon metron valmistuminen kuin
tulevien koulujen suhteen. Onhan
Talvivaarankin tilanne. Kun kansanLeppävaara jo kolmas naapuri, jonka
edustaja oli myöntänyt parin viimeksi
mainitun olevan hieman häpeällisiä
rahankäytön suhteen, kysyivät oppilaat
myös onnistumisia. Niistä Sanna Lauslahti kauniisti nimesi tärkeimmäksi
oppilaat. ”Te oppilaat olette kruununjalokivi”, hän totesi. Hän nosti esille
erityisesti sen, että espoolaiset tytöt
ovat PISA-tutkimustulosten valossa
maailman parhaita oppimistuloksissa.
Kyselytunnin ja sen myötä vierailunsa
päätteeksi kansaedustaja Sanna Lauslahti kehotti oppilaita aktiivisuuteen.
Nuoret eivät ota niin aktiivisesti yhteyttä kansanedustajiin kuin vanhempi
väestö. Ehkäpä tämän vierailun jälkeen
hän saa postia Lintumetsän koulun
oppilailta, jotka totesivat kyselytunnin
olleen mielenkiintoa herättävä.

Kansanedustaja Sanna Lauslahti, rehtori Sirpa Tammisuo, oppilas Tiitus Sandelin

tekst i j a kuvat
Arj a Kang asharju

Albergan
Auto Oy:n bussi
nro 2. Kuvattu
Valtatien ja Kansantien risteyksen
tuntumassa Jalo
Salosen talon kohdalla (Valtatie 40)
noin vuonna 1926.
Kuvan henkilöitä
ei tiedetä. Takana
näkyvat ”Rantasen”
ja ”Kisan” talot.

Leppävaaran
bussiliikenteen
alkutaival
Albergan Auto Oy 1925-1927
Pitkät työmatkat ja autojen ilmestyminen katukuvaan aiheuttivat sen, että Harakassakin oli
tarvetta hoitaa henkilö- ja kuljetusliikennettä autoilla. Vuonna
1925 perustettiin Albergan autoosakeyhtiö. Yhtiön puheenjohtajana oli V Haataja ja jäseninä
Emil Nojonen ja Heikki Haimela.
Mukana olivat myös Johannes
Talvio, F. Kurikka, Arvola ja Juho
Salonen.
Yhtiölle hankittiin aluksi kuusi uutta
T-mallin Fordia, jotka numeroitiin
1-6. Myöhemmin ostettiin Korpivaara-

Hallalta 2 Brockwayta, joiden kylkiin
maalattiinnumerot l ja 2.
Yhtiön toimisto sijaitsi Valtatie 40
kohdalla. Paikalla on yielä kivijalka näkyvissä. Yhtiön kuljettajina olivat Jalo,
Talvio, Lavinto, Himberg, Aalto ja
Helminen. Autoissa oli myös rahastaja.
Tiet olivat huonoja. Autot pysähtyivät
tarvittaessa asiakkaan kohdalla, pysäkit
tulivat myöhemmin. Päätepysäkit
olivat Harakassa Valtatie 40 ja Helsingissä rautatientori. Toiminta oli ollut
tappiollista ja yhtiö ajautui konkurssiin vuonna 1927.

Yksityiset liikkeenharjoittajat,
yhtiötön aika 1927-1935
Albergan Auto Oy:n lopetettua toimintansa ei linja-autoliikenne suinkaan
loppunut vaan jatkui jonkinmoisten
järjestelyjen jälkeen yksityisten liikenteenharjoittajien toimesta. Harakan
päätepysäkki siirtyi nykyisen Kirkkalantien tuntumaan.
Alkuperäisiä liikennöitsijöitä olivat
Jalo, Aalto, Ekebom, K.Björkman,
Laakso, J. Katajisto, Uotila, Kestikievari, Talvio, Lavinto ja Nevonmaa.
Heidän lisäkseen tuli mukaan vanhalla
Reollaan Lehmustola. Kukin harjoitti
omalla ajoneuvollaan ja Uudenmaan
läänin maaherran myöntämällä
luvalla omnibussiautomobiililiikennettä linjalla Helsinki-Leppävaara-Espoo.
Autot olivat yleensä amerikkalaisia
Brockwayta. Jalo ja Aalto ajoivat aluksi
yhteisellä autolla, kunnes Jalo osti automessuilta oman Brockwayn ja Aalto
osti Studebakerin. Fordit hävisivät
kuvasta. Myöhemmin Aalto osti Citroenin, jota kutsuttiin melooniksi.
Alkup e räine n tekst i
Juhani Kinnune n,
muokannut Anne Kang as

Yllä: Albergan Auto Oy:n bussi varikolla, varikon nykyinen osoite on
Punarinnantie 13.
Vasemmalla: Kustaa Aallon Studebaker noin vuonna 1932 Helsingin
rautatiasemalla. Takana Johannes (Jukka) Talvio.
Alla: Mannerheimintie

L i n t u v a a r a n om a ko t i y h d i s t yk s e

OKSASILPPURI

Avoin Kuitu hanke käynnistyi.

Olemme hankkineet omakotiasujien
vuokrakäyttöön Bosch-oksasilppurin.
Sillä pystyy silppuamaan maksimissaan noin 40 mm halkaisijaan asti
olevia oksia. Saat nyt helposti pilkottua
tontiltasi oksat vaikkapa kompostorikuivikkeeksi. Hake sopii hyvin myös
esim. pensaiden alle levitettäväksi.
Ota yhteyttä Vesa Mäntymäki, vesa.
mantymaki@gmail.com tai puh.
040 963 9570, mikäli haluat vuokrata
oksasilppurin. Vuorokausivuokra on
Lintuvaaran Omakotiyhdistyksen jäseniltä 20 eur, yhdistyksen ulkopuolisilta
40 eur.

Joulupukki
viihdytti perheen pienimpiä ja tiernapojat esiintyivät.

n tapahtuma- ja tiedotussivut:
ajalla. Markkinoinnin kohderyhmänä
oli suomenkielinen työväestö. Ensimmäisen palstan osti vuonna 1907
työmies Hugo Packalen.
Näin sai 110 vuotta sitten alkunsa Bergensin metsätilalle syntynyt Harakan
alue, jonka nimi vasta vuonna 1960
muutettiin Lintuvaaraksi. Arvellaan,
että alue sai alkuperäisen nimensä
Harakan torpasta. Tänään vanhasta
Harakka-nimestä ovat jäljellä Harakantie ja Harakankuja. Nimestä muistuttaa myös Lintuvaaran omakotiyhdistyksen logossa esiintyvä piirroskuva
harakasta.
Kirjoituksen lähteenä on käytetty
Leppävaara-seuran julkaisemaa kirjaa
Valtatien varrelta. Tarinoita ja kuvia
Leppävaarasta ja Harakasta. Yli 600
kuvaa sisältävä kirja on aikamatka
Harakkaan ja sen elämään Valtatien
varrella. Kirjaa myyvät Kirjaa myyvät
Kauppakeskus Sellon Suomalainen
Kirjakauppa ja Emma Shop Weegeetalossa.

Suomi 100 – Lintuvaara 110
Suomi juhlii tänä vuonna
100. syntymäpäiväänsä. Kun
maamme julistettiin itsenäiseksi
1917, oli Lintuvaara, silloinen
Harakka ollut olemassa jo
kymmenen vuotta. Asuinalueemme synty ajoittuu aikaan, jolloin teollisuus tarvitsi
työvoimaa ja maaton väestö
muutti kaupunkiin työpaikkojen
perässä.
Tuohon aikaan Albergan maat kuuluivat kolmeen suureen tilaan, joista
suurin oli Albergan kartano. Helsingin
nopea kasvu ja asuntopula näkyivät
Albergassakin. Maatalous alkoi väistyä
ja maan arvo kohota. Maasta tuli suosittu sijoituskohde ja myös Albergan
kartano teetti arkkitehti Lars Sonckilla
asemakaavan junaradan eteläpuolisille maille. Huvilapalstoille muutti
vauraampaa ja pääasiallisesti ruotsinkielistä väkeä, kuten virkamiehiä,
liikemiehiä sekä kulttuuriväkeä.
Radan pohjoispuolella tonttimyynnin
taas aloitti Bergansin ratsutilan vuonna 1906 ostanut Kustaa ”Kössi” Koskinen. Metsäpalstasta palstoitettu alue

oli kapea ja suoraviivainen maasarka.
Sen länsirajalla kulki Rajatie ja keskellä
Valtatie, nykyinen Lintuvaarantie. Komeasta nimestään huolimatta Valtatie
oli kapea ja huonokuntoinen.
Valtatien länsipuolella oli vierekkäin
kaksi tonttiriviä ja itäpuolella kolme.
Noin 3000 – 4000 neliön suuruiset huvilapalstat olivat edullisia, ne myytiin
vähittäismaksulla ja pitkällä maksu-

TELTTA/TELTTAKATOS
Muistutuksena vielä, että
yhdistyksen pop-up telttaa voi
varata Jukka Karhulalta puh.
044 599 5549, vuorokausivuokra yhdistyksen jäseniltä
25 eur, yhdistyksen ulkopuolisilta 50 eur.

Vanhojen Lintunen lehtien
arkisto löytyy osoitteesta
www.lintuvaara.fi.
Kannattaa käydä tutustumassa!

TULEVIA TAPAHTUMIA
Lintuvaaran siivoustalkoopäivä
on 11.5.2017 kello 17:00
alkaen. Talkoolaisille ruoka- ja
juomatarjoilua. Laitapa päivämäärä heti muistiin.

Projekti rasismin
vastaisuudesta
Olemme kaksi yhdeksäsluokkalaista tyttöä ja meillä oli syksyllä yhteiskuntaopissa projekti,
jonka aiheena oli vaikuttaminen.
Meidän täytyi valita yksi asia
koulussamme, jota tahdoimme
parantaa ja tavoitteenamme oli
vaikuttaa siihen niin monipuolisesti kuin mahdollista.
Valitsimme
vaikuttamisen aiheeksi rasismin ja
syrjinnän. Pidimme sitä erityisen
tärkeänä asiana,
sillä nykyään
luultavasti lähes
jokaisessa Suomen koulussa kohdataan
jonkinlaista kiusaamista, syrjintää,
rasismia tai vastaavaa. Aluksi tavoitteenamme oli ainoastaan vaikuttaa
omaan kouluumme, mutta projektin

X

edetessä päätimme yrittää vaikuttaa
myös laajemmin yhteiskuntamme
ongelmiin rasismista ja syrjinnästä.
Kerromme muutamia esimerkkejä keinoista, joilla pyrimme projektin aikana
vaikuttamaan. Jaoimme mm. joillekin
koulumme luokille sekä ystävillemme kyselyitä, joissa kysyimme heidän
mielipiteitään monikulttuurisuudesta
ja siihen suhtautumisesta. Pidimme
myös koulullemme aamunavauksen
projektistamme. Hankimme koulullemme Ugandasta kummilapsen
yhdessä oppilaskunnan kanssa ja
keräsimme siihen rahaa pitämällä
kahvilaa. Pääsimme myös seuraamaan
koulumme vanhemmille suunnattua
Madventures-luentoa, jonka pitivät
Riku Rantala ja Tuomas Milonoff.
Luento käsitteli ihmisten pelkoa kohdata uusia asioita, kuten erilaisia ih-

HIUS FM
Lintuvaarantie 46 -48
Puh.(09)5414334.
www.hiusfm.fi

misiä ja kulttuureita. Luennon jälkeen
saimme haastatella sen pitäjiä.
		
Kirjoitimme mielipidekirjoituksen
Helsingin Sanomiin. Kirjoituksen
ideana oli herättää keskustelua monikulttuurisuudesta sekä pohtia, miksi
ihmisiä kohdellaan joskus eri tavalla
kulttuurin tai uskonnon perusteella.
		
Lisäksi kirjoitimme presidentti Sauli
Niinistölle kirjeen, jossa kysyimme
hänen mielipidettään rasismista ja
syrjinnästä. Saimme häneltä vastauksen, jossa hän tuomitsi rasismin
jyrkästi: ”Se on rikos. Tärkeää on se,
että kunnioitamme toinen toisiamme
lähtökohdista huolimatta.”			
				
Projekti oli todella opettavainen ja sitä
oli hauska tehdä. Se avasi silmiämme
sille, mitä vaikuttaminen todellisuudessa on ja alensi kynnystämme
ilmaista mielipiteitämme tulevaisuudessakin. Opimme, kuinka hienot
mahdollisuudet Suomessa on vaikuttamiseen ja kuinka helppoa on loppujen
lopuksi vaikuttaa asioihin, jos vaan on
riittävästi halua ja innostusta.
Annalina Whee le r j a
Se la P itkäne n

Lintulaakson
koulun
luokan 2A
kuulumisia
Oppilaskunta
Oppilaskunta päättää koulun asioista.
Oppilaskuntaan pääsee oppilaskuntavaalien kautta. Saat ehdolle asettumisesi yhteydessä vaalinumeron. Se
voi olla vaikka 45. Sen jälkeen pitää
tehdä vaalimainos. Sen jälkeen on
vaalien vuoro. Siellä luokkalaisesi ja
sinä äänestätte omaa suosikkianne.
Saat äänestää itseäsikin. Oppilaskunta
kokoontuu torstaisin klo 8:15. Oppilaskunnassa on jokaisesta luokasta
yksi pääedustaja ja yksi varaedustaja.
Oppilaskunta voi päättää vaikka välituntilainaamon leluista.
Kalle
Vuoden koulu
OAJ valitsi Lintulaakson koulun vuoden 2016 kouluksi. Me saimme lasisen
kukon ja kunniakirjan. Me saimme
ne, koska täällä ei kiusata ja opettajat
opettaa hyvin ja oppilaat oppivat hyvin. Meidän mielestä koulussa on kivaa
oppia ja on kiva käydä välitunnilla ja
on kiva käydä tätä koulua.
I i d a , To i v o j a I s a b e l
Lukeminen
Meidän luokka eli 2A suorittaa lukudiplomia. Homma toimii niin, että
jokainen lukee kirjoja ja kaikilla on
kansio, johon merkitään kirjan nimi,
kirjailija ja kirjatarjotin. Kirjatarjotin
on esimerkiksi Karvakorvat, Kiipeilyteline, Kaukoputki, Naurupulveri ja
Satusoppa.
Koulussa on kirjallisuuskisa. Oppilaat lukevat mahdollisimman paljon
kirjoja, jotka merkataan sitten luokan
seinällä olevaan lappuun. Eniten lukenut luokka voittaa palkinnon. Suosittelemme näitä kirjoja: Mammuttikoulu
ja Kepler 62.
Ve n l a j a V i l h o

Oppilaiden riemuksi Vuoden koulu -palkintoa juhlistettiin jäätelöllä.

Välituntikerhot
Välituntikerhossa tehdään sitä,
mitä ohjaajat käskee. Välituntikerhoja saavat pitää tokaluokkalaiset
ja sitä vanhemmat. Välituntikerhoja pidetään pitkällä välitunnilla. Välituntikerhoja voi olla
monenlaisia. Kerho voidaan pitää
ulkona tai sisällä. Me ollaan oltu
kuviskerhossa, askartelukerhossa ja
tanssikerhossa.
L i l y , E l l i , Yo s u f j a Tu u l i
Pingis- ja futisturnaukset
Pingis- ja futisturnaukset on kivoja.
Pelit pelataan välkillä. Pingisturnauksen voittaja saa pingispallon ja
-mailan. Turnauksissa lapset ovat
tuomareita. Pingisturnaukseen saa
osallistua ketkä haluavat. Futisturnaus pidetään toukokuussa.
Futisturnaukseen saa osallistua
luokittain.
Lilli, Anton ja Romi
Koulun piha
Kesällä koulun pihalle rakennettiin
tekonurmi, kiipeilyteinen ja kaksi
pelikaukaloa. Keväällä talkoissa pihalle maalattiin kompassi,

hyppyruutuja ja juoksurata. Pihalla voi
leikkiä, keinua, laskea liukumäkeä ja pelata
pallopelejä. Meidän koulun piha on kiva.
Niko, Iman, Artti ja Emmi
Välituntilainaamo
ja kaverikioski
Välituntilainaamosta voi lainata ulkoleluja, hyppykeppejä, hyppynaruja, palloja,
maaleja ja muuta kivaa. Kun välitunti loppuu, niin pitää mennä palauttamaan lelu.
Ennen kuin lainaa lelun, niin pitää sanoa
oma nimi, mikä luokka ja mitä lainaa, sille
kuka on töissä lelulainaamossa. Hän kirjoittaa ne listaan. Välituntilainaamossa on
kiva olla töissä. Kaverikioskista voi lainata
kavereita, jos on yksin tai jos on kaksi ja ei
pysty leikkimään tai muussa jutussa.
Je nny fe r, Sisu j a Lilj an
Linnunlive
Koulumme ekaluokkalaiset ja tokaluokkalaiset pitävät salissa Linnunliveä. Siellä saa
esiintyä, jos haluaa. On ollut tanssiesityksiä ja miekkailuesityksiä. Joskus soitettiin
viulua. Olemme nähneet myös pieniä
näytelmiä. Vappuna koulussa on Talent.
Silloin kaikki koulun oppilaat ovat salissa
katsomassa esityksiä.
Filip ja Julius

Lintuvaaralainen - äänestä Pekkaa !!!!

Punarinta Lintuvaarassa.
Perheemme muutti Lintuvaaraan vuonna 1998. Paljon
on tänä aikana ehtinyt tapahtua, ja kaupunginosamme
on muuttunut ja kehittynyt monin tavoin. Onneksi täällä
on säilynyt paljon kylämme alkuperäistä tunnelmaa,
ja sitä haluan kunnallispolitiikassa jatkossakin vaalia!
Olen ollut monin tavoin kehittämässä aluettamme –
olin esimerkiksi vuodesta 1998 alkaen Lintumetsän
koulun ensimmäinen johtokunnan puheenjohtaja. Toissa
vaalikaudella toimin opetuslautakunnassa. Alueemme
koulujen kehittäminen on edelleenkin lähellä sydäntäni.
Haluan taata nykyisille ja tuleville koululaisille yhtä hyvät
opiskelumahdollisuudet kuin omilla lapsillani aikanaan
täällä oli. Tärkeitä asioita ovat esimerkiksi riittävän
pienet opetusryhmät ja monipuolinen kielivalikoima.
Viimeiset neljä vuotta olen ollut ympäristölautakunnan
jäsen. Tavoitteenani on ollut riittävien viher- ja
ulkoilualueiden säilyttäminen alueellamme. Arvostan
monin tavoin omakotiyhdistyksemme työtä hyvän
kaupunginosamme puolesta. Myös alueemme historian
taltioimista on ollut hienoa seurata. Tarvitsemme myös
kaupunginvaltuustossa aluettamme tuntevan ja sen
kehittämiseen sitoutuneen, tänne pysyvästi asettuneen
edustajan! Uusia alueita kaavoitettaessa vanhojen
alueitten kunnosta huolehtiminen jää usein liian vähälle
huomiolle – vaikka maksamme korkeita kiinteistöveroja.

Kuka olen ja mitä teen?
-Helsingin normaalilyseon filosofian, uskonnon ja
psykologian lehtori (lukio ja yläaste)
-Opettajankouluttaja Helsingin yliopistossa, uusien
opetussuunnitelmien ja -menetelmien kehittäjä
-Valtiotieteiden tohtori (käytännöllinen filosofia)
2014
-Aktiiviornitogi yli 40 vuoden ajan – alueemme
linnusto on yllättävän monipuolinen!
-Luonnonvalokuvaaja
-Vanhojen autojen harrastaja – monet ovat nähneet
minut ajelemassa 1960-luvun Taunuksilla!
-Leppävaaran Kokoomuksen varapuheenjohtaja
-Ympäristölautakunnan jäsen
-Perheeseeni kuuluu vaimo ja kolme aikuista tytärtä
Tavoitteita omalla alueellamme:
-Koulut ja varhaiskasvatus pidettävä parhaalla
mahdollisella tasolla!
-Liikenneturvallisuus ja erityisesti lasten kouluteiden
turvallisuus on taattava kaikin keinoin!
-Lintuvaaran katuverkon kunnostusta on jatkettava
määrätietoisesti!
-Ei aluepysäköintikieltoja Lintuvaaraan!
-Toivottavasti meillä on jatkossakin lähipalveluja!
-Julkisen liikenteen palvelut turvattava alueellamme!
-Kivihiili pois Espoosta jotta voimme hyvällä
omallatunnolla lämmittää kotejamme!
-Lisää liityntäpysäköintitilaa Leppävaaraan!

Pekka Lempiäinen
Hyvän kotikaupungin puolesta! Kyllä sujuvalle liikenteelle,
puhtaalle energialle ja ympäristölle, tasokkaalle
koulutukselle ja järkevälle päätöksenteolle!
Facebook:
Pekka Lempiäinen, Pekka Lempiäinen – Kokoomus Espoo
www.pekkalem.blogspot.fi
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Erilainen ehdokas
Jukka Karhula
Kouluasiantuntija

Parempaa tukea
lapsille ja opiskelijoille

357

Päiväkoteihin ja
koulutiloihin on
investoitava kunnallisveroa
korottamalla tai
purkamalla rahastoja.
Varhaiskasvatukseen
ja vanhuspalveluihin
on saatava lisää
hoitavia käsiä.
Lintuvaaran kadut
ja putket kuntoon!

Erilainen puolue

Kuunnellaan heitä,
jotka puhuvat hiljaisella äänellä
Palasin neljänkymmenen helsinkiläisvuoden jälkeen lapsuuteni

maisemiin Lintuvaaraan. Asumme nyt seudulla, jossa elää vahva
yrittämisen ja asukkaiden yhteistyön perinne.
Haluan rakentaa Espoota, joka pitää huolta asukkaistaan
ja kuuntelee herkästi heikoimmassa asemassa olevien ääntä.
Se ääni on usein ikäihmisen.
Hyvinvoiva Espoo turvaa arvokkaan ja omannäköisen
vanhuuden kaikille iäkkäille espoolaisille. Myös muistisairaille ja
heidän läheisilleen.
Ei vanhoja ole Suomessa liikaa vaan nuoria on liian vähän –
on ajankohtainen kansanviisaus. Ikäihmisten hyvinvointi edellyttää,
että Espoo huolehtii nuoristaan mm. hyvällä koulu-, asuntoja perhepolitiikalla. Myös apua työpaikan etsimisessä tarvitaan.

Puh. 045 149 8844
olli.lehtonen@pp.inet.fi
www.ollilehtonen.fi
LehtosenOlli
@OlliLehtonen10

Olli Lehtonen 461

Sosialidemokraatit
Espoo

Taloushallinnon asiantuntijayritys
palveluksessasi
• yritysten perustaminen
• kaikki taloushallintopalvelut
• sähköinen laskutuspalvelu
• palkkahallinto
• verotuspalvelut
Puh. 09-541 7275 • www.leppavaaranlaskenta.fi

Lars Sonckin kaari 14, 02600 ESPOO

Lintunen
MEDIAKORTTI

Lintuvaaran Omakotiyhdistys ry:n tiedotuslehti

Julkaisija:
Lintuvaaran Omakotiyhdistys ry
Puheenjohtaja Jukka Karhula,
jukka.karhula@kolumbus.fi
<mailto:jukka.karhula@kolumbus.fi>,
044 599 5549
www.omakotiliitto.fi/lintuvaara
<http://www.omakotiliitto.fi/lintuvaara>
Facebook: lintuvaaralaiset

Aineiston jättö, päätoimittaja:
Anne Kangas, annekangas68@gmail.com
Levikki: 2300 kpl
Alue: Espoon Lintuvaaran alueella
Painopaikka:
Grano Oy
Taitto:
Tafen toimisto
Ilmoitushinnat:

A4

175x262

85x262
175x130

Takakansi
400 euroa

Koko sivu
300 euroa

½ sivu
150 euroa

85x130

½ sivu
150 euroa

¼ sivu
75 euroa

Lehden koko ja rakenne:
Koko: 210 x 297
Värisyys: 4/4
Materiaali: Galerie art silk 200 g
Painomenetelmä: Stiftattu
Ilmestyminen:
2-3 kertaa vuodessa

Tämä Lintuvaaran
Alepa on auki
niin ihanan pitkään,
että aivan tekee
mieli liverrellä!

Alepa Lintuvaara

Linnuntie �
����� Espoo
puh� ��� �� ����� ������� �/
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