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Kutsu!

Lintuvaaran omakotiyhdistys ry:n vuosikokous on
torstaina 21.3. klo 17:30 - 20 Kts. sisäsivu!

TERVETULOA!
Lintuvaaran omakotiyhdistys ry:n
vuosikokous on torstaina 21.3. klo 17:30 - 20
Lintuvaaran koulun ruokalassa.
Osoite on Lintuparvenpuisto 5.
Aloitamme kahveilla, vuosikokous klo 18.
Vuosikokouksen jälkeen Espoon teknisen
ja ympäristötoimen projektijohtaja Mika Rantala
kertoo alueemme kaavoituksista,
katusuunnitelmista ja tulevista hankkeista.
Nyt on mahdollisuus esittää
kysymyksiä ja antaa palautetta.
Osallistujien kesken arvomme
Lintumetsän kukkatalon lahjakortin.
Myöhässä saapuville osallistujille tiedoksi,
jos ulko-ovi on lukossa soittakaa ovikelloa,
se kuuluu kokoustilaamme.
Lintuvaaran omakotiyhdistys ry

P u h e e n j o h t a j a n

Kansi
Tafen toimisto

Lintuvaaran Omakotiyhdistyksen
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Jukka Karhula, puheenjohtaja
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jukka.karhula@kolumbus.fi
Arto Helander
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Ahti Hurmalainen (asiantuntija)
0400-617843
ahti.hurmalainen@pp.inet.fi
Leena Julin
050-5858672
leena.renko@kolumbus.fi
Hannele Lehtonen
050-5937744
hannele.lehtonen@pp1.inet.fi
Anne Kangas
040-5884496
annekangas68@gmail.com
Marja-Leena Kuoppasalmi
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Susanna Leikkari
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susanna.leikkari@gmail.com
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teijo.porkka@gmail.com
Jenni Somervalli
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Maija Tahvanainen (rah.hoit)
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Yhdistyksen nettisivut sijaitsevat
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http://www.lintuvaara.fi
Facebook:
Facebook.com/Lintuvaaralaiset
Toimitus: Anne Kangas
Taitto: Tafen toimisto
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t e r v e i s e t

Näkemiin, jutellaan kun tavataan!
Pohjoinen Lintuvaarantie on ollut melkoisessa mylläyksessä ja mylläys jatkuu, uutta
valtaojaa kaivetaan pohjoisessa Lintuvaarassa.
Tervetuloa vuosikokoukseen 21.3.2019 klo 18 (kahvi klo 17.30) Lintuvaaran
koulun ruokalaan keskustelemaan ja kuulemaan Leppävaaran ja Lintuvaaran
kaavoituksesta ja rakentamisesta Leppävaaran projektinjohtajaa, arkkitehti Mika
Rantalaa sekä keskustelemaan yhdistyksen menneestä ja tulevasta toiminnasta.
Lintuvaaran siivoustalkoot ovat keskiviikko 8.5.2019 klo 17 – 19 ja hiukan tarjoilua
sen jälkeen Rakennusvireen pihalla, Lintuvaarantie 55. Tule siistimään paikkoja,
tutustumaan uusiin ihmisiin ja tapaamaan vanhoja tuttuja.
Syksyllä on tulossa puun polttamisen kurssi PUHDASTA ASIAA. Miten poltamme
pientalossa puuta niin, ettei syntyisi paljon PAH-yhdisteitä? Tiedotamme kurssiillasta Facebook sivuillamme.
Omakotitalkkari pyritään talousvaikeuksista huolimatta saamaan ja on ajateltu
kokeilla koko vuoden, myös talvikauden, toimivan talkkarin palkkaamista. Varmaa
talkkarin saaminen ei vielä tätä kirjoitettaessa ole, mutta näyttää todennäköiseltä.
Keväällä pyritään järjestämään vanhoja Lintuvaaran paikkoja esittelevä historiakierros. Oppaana on lähes ikänsä Lintuvaarassa asunut Arto Helander. Tarkempaa
tietoa lähetetään myöhemmin keväällä siivoustalkootiedotteessa sekä Facebookissa.
Syksyllä marras-joulukuulla on myös perinteinen Jouluvire-tapahtuma.
Omakotiyhdistyksen toiminnot ovat vakiintuneet aika samankaltaisina vuosittain
toistuviksi. Juhlakatosta ja oksasilppuriakin edelleen vuokrataan.
Ehkä alkaisi olla aika myös miettiä, miten toimintaa muutettaisiin vastaamaan
muuttuneita olosuhteita ja muuttunutta ympäristöä. Itselläni on päällimmäisenä
ajatuksissa, että yhdistyksen pitäisi olla kaikkien alueella asuvien yhteinen yhdistys.
Nyt se on vain omakotiasukkaiden yhdistys.
Lintuvaaran omakotiyhdistys on ollut jo ennen puheenjohtajaksi tuloani Oma-kotiliiton jäsen. Jäsenyyttä joudutaan uudelleen arvioimaan taloudellisten
seikkojen vuoksi. Liitto on jo monena vuonna korottanut jäsenmaksuaan.
Meidän yhdistyksemme ei ole jäsenmaksua korottanut. Yhdistyksemme jäsenmaksu
25 € on nähty niin suureksi, ettei sitä enää ole nostettu. Emme vielä tänä vuonna
joudu olemaan kokonaan ilman yhdistyksen osuutta jäsenmaksusta, mutta ei paljon
muutenkaan. Olemme jo vuosia palkanneet liiton Uudenmaan piirin avulla omakotitalkkarin, muuten emme ole Omakotiliiton
elämään osallistuneet. Uudelle ja sitä seuraavallekin hallitukselle Omakotiliiton jäsenyydessä
on pohtimista.
Tämä on viimeinen puheenjohtajan palsta,
mitä puheenjohtajana kirjoitan.
Kiitos kuluneista viidestä vuodesta! Lintuvaarassa edelleen pysyn asumassa, ehkä yhdistyksen
hallituksen jäsenenäkin. Jutellaan, kun
tavataan.
Jukka Kar hula,
puheenjohtaja 2014 - 2018

Lintumetsän koulun Kestävän

Tekstin kirjoittajat: 8. luokan oppilaat Pihla Miettunen ja Julia Niittymaa

Kotitalouden opettajat Heta Saastamoinen ja Leena Heino
iloisina Ruokapajassa.

“Päivä on mielestäni oikein hyvä idea, koska kierrätys on tärkeää.”
Hän mainitsee myös, että samanlaisia päiviä pitäisi olla enemmän, eikä aina tarvitsisi ostaa uutta,
vaan korjata vanhat esineet toimiviksi.
“Teemme esitelmiä puhelimien kierrättämisestä.
Tavaroiden uudelleenrakentamista ja korjaamista
voisi mielestäni jatkaa kotonakin”, sanoo yhdeksäsluokkalainen Leevi.
“Virkistävää vaihtelua arkeen, samaa teemaa voisi
jatkaa myös esim. oppitunneilla eri näkökulmista”,
kertoo puolestaan historian ja yhteiskuntaopin
opettaja Heikki Räsänen.

Keskiviikkona 30.1.2019 Lintumetsän
koulussa vietettiin kestävän kulutuksen
päivää. Koulussa pidettiin erilaisia kierrätykseen painottuvia pajoja, joissa puhuttiin erilaisista tavoista kierrättää. Oppilaat
saivat valita viikkoa aiemmin, mihin pajaan haluavat osallistua. Pajoja oli yhteensä kuudessa eri kategoriassa: matkustus,
ruoka, hyvinvointi, tavara, vaate ja tekninen paja. Useat Lintumetsän oppilaat
olivat tyytyväisiä päivään.
Vaatepajassa katsottiin kestävään kehitykseen liittyen videoita.

Hyvinvointipaja
Hyvinvointipajassa keskityttiin ihmisen hyvinvointiin ja siihen vaikuttaviin asioihin. Oppilaat
katsoivat ilmastoaiheisen dokumentin ja keskustelivat sen herättämistä ajatuksista. Oppilaat
pääsivät myös tekemään mielenharjoituksia sekä

Oppilaat kehittivät postereita ekologiseen matkustamiseen
liittyen.

Teknisen työn paja
Tämän pajan idea oli korjata vanhaa uudeksi.
Haastattelimme koulumme teknisen työn opettajaa Terhi Söderlingiä, jolta kysyimme muutaman
kysymyksen ja ajatuksen tästä päivästä. Terhi
kertoi, että hänen pitämässään pajassa on tänään
korjattu koulun omaisuutta, esimerkiksi sählymailoja ja tuoleja.

Ruokapajassa kokattiin hävikkiruokaa.

kulutuksen pajapäivä 30.1.2019
erilaisia postereita hyvinvoinnin eri osatekijöistä..
Ruokapaja
Ruokapajassa valmistettiin ylimääräisistä ruoista
uusia omaperäisiä ruokia. Esimerkiksi ruisleipä
sai uuden muodon vanukkaassa. Pajassa käytetyt
ruisleivät oli saatu alueen yritykseltä lahjoituksena. Näin saatiin pienennettyä poisheitettävän
ruuan hävikkiä.
“Meidän piti keksiä ruisleivästä jokin luova tapa
uudelleen käyttää sitä, joten me haimme Googlesta erilaisia tapoja ja päädyimme ruisleipävanukkaaseen”, Matleena kertoo naurahdellen.

Vaatepajassa tuunattiin vanhoista vaatteista uudenveroisia.

Vaatepaja
Vaatepajassa tuunattiin vanhoja vaatteita uudenveroisiksi. Oppilaat ja opettajat toivat vanhoja ja
pieniksi jääneitä vaatteita, joista oppilaat tekivät
lapasia. Pajassa tuunattiin hienoja luomuksia ja
siellä oppilaat pääsivät ihastelemaan myös kuvamateriaalia vaatteiden historiasta.

Lapaset tuunattuna.

Tavarapaja
Oppilaat lähtivät käymään kirpputorilla, jossa he
vertasivat uusien ja vanhojen tavaroiden hintaa ja
laatua. Uusista tavaroista oli aamupäivän tunnilla tehty visuaaliset esitykset. Haastattelimme 8.
luokan Anissaa, joka osallistui tavarapajaan. Hän
kertoi meille pajasta:
“Paja oli hyödyllinen, sillä ihmiset rakastavat
tavaroita, joten he käyttävät niihin paljon rahaa,
vaikka se ei olekaan kovin ekologista. Tämän takia
olisi hyvä kierrättää.”
Hän kertoi meille myös, että pajan idea oli hyvä,
sillä jos asiaa ei voi korjata ja se pitää korvata, on
siihen hyvä hankkia tilalle käytetty tavara. Pajasta
pitäisi ottaa vaikutteita muuhunkin elämään.

Matkustuspajalaiset Anni ja Hanna haastattelussa.

Matkustuspaja
Matkustuspajassa käytiin läpi ympäristöystävällisiä tapoja matkustaa, minkä jälkeen oppilaat
kehittivät ajatuksistaan postereita. Kahdeksasluokkalaiset Hanna ja Anni kertoivat matkustuspajasta
ja ajatuksistaan.
“Meidän mielestämme tämä oli kiva ja hyödyllinen päivä, jossa oppi, miten voisi osallistua
taistoon ilmastonmuutosta vastaan.”
He mainitsivat myös, kuinka työpaja auttoi heitä
ymmärtämään, miten voisi kuluttaa vähemmän.

Lintuvaaran väki -Facebook-ryhmä
Lintuvaaran väki -Facebook-ryhmä toimii nykyaikaisena ilmoitustauluna tai paikallislehden
mielipidepalstana ajankohtaisten
asioiden esille tuomisessa. Yli 2
000 jäsenen ryhmässä suosittuja
keskustelunaiheita ovat liikenne,
kaavoitus, lemmikit sekä kadonneet ja löydetyt tavarat. Ajoittain
kommenttien vaihto on käynyt
kuumana, jolloin ylläpitäjät ovat
puuttuneet keskusteluun. Myös
jatkossa keskustelun pysymistä
asiallisena seurataan.
Lintuvaaran väki -Facebook-ryhmä syntyi alun
perin kolmen äitiyslomalaisen ideana lokakuussa
2012. Ensin allekirjoittanut sekä Leena Stenlund
ja Jenni Somervalli pitivät
yhteyttä muihin alueen
tuoreisiin äiteihin perustamassaan Lintuvaaran
mammat -ryhmässä. Se
toimi hyvin foorumina,
jossa sovittiin tapaamisia
ja informoitiin jäseniä
kiinnostavista tapahtumista. Miksi tätä ei voisi
laajentaa koko Lintuvaaraa
koskevaksi, huomasimme
miettivämme. Nimeksi uudelle ryhmälle annettiin Lintuvaaran väki.

enimmäkseen oma kaupunginosa on
edustettuna. Ylläpitäjät hyväksyvät
erikseen jokaisen ryhmään pyrkivän
ja voivat myös poistaa henkilöitä
ryhmästä. Jos haluaa pyrkiä ryhmään,
pitää olla oma Facebook-tili.
Parhaimmillaan ryhmä toimii tiedonjakajana alueella. Kun jossain päin
Lintuvaaraa on sähköt tai vesi poikki,
siitä hyvin usein joku ilmoittaa Lintuvaaran väki -ryhmään. Tieto häiriön
laajuudesta on nopeasti selvillä, kun
ihmiset eri kaduilta ilmoittavat tilanteesta. Usein joku on ehtinyt soittaa

kaupungille tai sähköyhtiöön ja jakaa
saamansa tiedon ryhmään.

Lintuvaaran väki -Facebook-ryhmässä
on sen perustamisen jälkeen keskusteltu jos jonkinlaisista asukkaita
kiinnostavista ja kuohuttavista asioista.
Ryhmän sääntöjen mukaan kaupallisten palveluiden tarjoaminen ja vaalimainonta on sallittua vain kertaluonteisesti. Ryhmän ylläpitäjien mielestä
on hyvä, että ryhmän jäsenet saavat
tietää paikallisista vaaliehdokkaista
tai kaikkia hyödyttävistä palveluista.
Pääpaino on kuitenkin arkisemmissa
asioissa.

Myös kadonneista lemmikeistä tai
kadulta löytyneistä matkakorteista
laitetaan usein ilmoitus ryhmään. Eksoottisin lemmikki, jota ryhmässä on
huhuiltu, lienee kilpikonna. Lintuvaarassa asuu myös luonnonvaraisia eläimiä kuten metsä- ja valkohäntäkauriita, joista voi nähdä kuvia ryhmässä.
Mitään erikoista ei kuitenkaan tarvitse
löytää tai havaita: ryhmään voi laittaa
kuvan löytämästään polkupyörästä tai
potkulaudasta ja huhuilla omistajan
perään. On aina ilo huomata, kun
omistaja löytyy.

Tällä hetkellä Lintuvaaran väki -Facebook-ryhmässä on yli 2 200 jäsentä.
Facebook-ryhmä on suljettu ryhmä,
jonka olemassaolon muut käyttäjät
näkevät, mutta eivät näe ryhmässä
käytävää keskustelua, elleivät ole itse
jäseninä ryhmässä. Kaikki ryhmän
jäsenet eivät ole lintuvaaralaisia, mutta

Harmillisesti kaupunginosassamme on
välillä liikkunut murtovarkaita. Näistä
murtoaalloista moni on myös ilmoittanut Lintuvaaran väki -Facebookryhmään. Tuollaisissa tilanteissa moni
varmasti katsoo tarkemmalla silmällä
naapurinkin tonttia ja huomioi poik-

keavan liikenteen kotikadullaan. Jos
Lintuvaaran väki -Facebook-ryhmässä
huomaa ilmoituksen, että pyöriä tai
muuta ulkona säilytettävää tavaraa on
kadonnut pihoista, tietää itsekin lukita
pyöränsä paremmin ja viedä lasten
potkulaudat piiloon.
Pihasta toiseen liikuskelevat kissat,
liikennekäyttäytyminen, nuorison
tempaukset ja kaupungin aktiivisuus
katujen huollossa ja muussa infrastruktuurin hoidossa ovat suosittuja
keskustelunaiheita Lintuvaaran väki
-Facebook-ryhmässä. Näistä aiheista
asukkailla on usein vahvoja
mielipiteitä, mikä heijastuu
kommenteissa. Ryhmä saa
olla asukkaiden äänitorvi,
mutta kommenttien on
pysyttävä asiallisina.
Yhtenä ryhmän ylläpitäjänä saan silloin tällöin
ilmoituksia epäasiallisista
kommenteista. Ne voidaan
poistaa, ja ylläpitäjät voivat
tarpeen tullen muistuttaa
asiallisesta keskustelukulttuurista. Epäkohdan
kitkemiseksi olemme pohtineet, että Lintuvaaran väki
-ryhmän sivuille ladataan
nettikirjoittelun ”10 kultaista sääntöä”
tai muu vastaavan ohjeistus. Haluamme, että keskustelu ryhmässä pysyy
asiallisena.
Keskustelu Lintuvaaran väki -ryhmässä on enimmäkseen hyödyllistä ja
informatiivista. Juuri sellaista, jollaiseksi sen on haluttu tulla. Ilmoitustauluna asukkaille, jotka eivät kiireisessä
elämässä ehdi nähdä niin paljon muita
kasvokkain. Kuten ryhmän jäsenet
ovat ehkä huomanneet, jotkut aiheet
päätyvät Helsingin Sanomien sivuille.
Elämämme lintukodossa kiinnostaa
muitakin.
Ryhmän ylläpitäjät kiittävät kaikkia
lintuvaaralaisia, jotka osallistuvat
keskusteluun Facebook-ryhmässä.
Yhteisöllisyys ja osallistuminen luovat
kylämäistä tunnelmaa. Pidetään yhdessä huolta omasta kylästä!
Kirjoittaja: E l i n a Tu o m a a l a

Lintuvaaran koulun
harrastepäivä 14.04. klo 12-16
Mikä? Mistä? Harrastus lapselle.
Uusia lajeja ja harrastuksia tulee
koko ajan lisää. Juuri kun opin
ymmärtämään mitä on boulderointi, niin keksivät freegymin
tai e-urheilun. Koulun vanhempainyhdistyksen kokouksessa
on onneksi yhtä paljon ideoita
kuin vertaistukeakin. Pidetään
harraste-esittelypäivä koululla.
Ideat pöytäkirjaan, ne kaikkein lennokkaimmat joku ymmärtää poistaa,
sitten toimeen. Lintuvaaran koulun
vanhempainyhdistyksen järjestämä
harrastepäivä pidetään Lintuvaaran
koululla huhtikuun puolessa välissä. Tapahtumassa lähialueen seurat,
joukkueet, kerhot, järjestöt, koulut,
yritykset ja muut toimijat voivat esitellä omaa toimintaansa ja kertoa omasta
lajistaan.
Kun perehdyin harrastuksiin kotiseudullamme, huomasin että vastaavaa
toimintaa harjoittaa Olympiakomiteakin järjestämällä syksyisin mukaan
ilmoittautuneissa kouluissa valtakunnallisen harrastusviikon. Idea on sama;
tarjota lapsille ja nuorille mahdollisuuksia kokeilla taiteen, kulttuurin,
tieteen, liikunnan ja muiden alojen
harrastustoimintaa. Me haluamme tarjota harrastepäivän kaikille lähialueen
kouluille ja perheille.
Tervetuloa mukaan Lintuvaaran
koulun harrastepäivään su 14.04.2019
vapaasti 12-16 välisenä aikana koko
perheen voimin. Mukaan toivotetaan
erityisesti Lintuvaaran ja Lintulaakson
alakoulujen oppilaat ja esikoululaiset
tutustumaan harrastuksiin. Vapaa
pääsy.
Tervetuloa kaikki Lintuvaaran lähialueella harrastustoimintaa tarjoavat
seurat, järjestöt ja muut organisaatiot
esittelemään omaa lajiaan. Tilaisuus
on esittelijöille maksuton. Lintuvaaran
koulun vanhempainyhdistys harjoittaa
tapahtumassa omaa toimintaansa, joten herkullinen buffet on avoinna, niin
kauan kuin myytävää riittää.

Harrastepäivä Lintuvaaran koululla
Aika: 14.04.2019 klo 12-16, tilaisuus
on kaikille maksuton:

suuksien esittely, buffet
Järjestäjä: Lintuvaaran koulun vanhempainyhdistys ry

Paikka: Lintuvaaran koulu, Lintuparvenpuisto 5 B
Toiminta: Erilaisten harrastusmahdolli-

Yhteyshenkilö:
Susanna Leikkari 050 5945457,
susanna.leikkari@gmail.com

Omakotitalkkari auttaa
Omakotiyhdistyksellämme on jo
usean vuoden ajan ollut valtion
palkkatuen avulla palkattu omakotitalkkari. Omakotitalkkari on
tarjonnut erilaisia kiinteistön- ja
kodinhoitoon liittyviä palveluja
omakotiasukkaille. Palvelu on
tarkoitettu Lintuvaaran Omakotiyhdistyksen jäsenille.

ensisijaisesti ansio- ja pääomatulojen
verosta. Useammat muut vähennykset
tehdään ansiotulosta ennen verojen
laskemista, joten niiden rahallinen
vaikutus on pienempi kuin kotitalousvähennyksen. Näin ollen lopullinen
kustannus 60 tunnin omakotitalkkarin
käytöstä maksaa vain 400,- euroa eli
6,66 euroa/tunti.
Palkkatukiin liittyen olemme palkanneet omakotitalkkarin puoleksi
vuodeksi kerrallaan. Talven lumitilanteen myötä olemme selvittämässä,
voiko omakotitalkkarin jatkossa saada
ympärivuotiseksi. Ilman palkkatukea
10,- euron tuntihinta ei olisi mahdollinen.

Palvelun tuntihinta on 10,- euroa/tunti
ja tästä maksusta jäsen saa tehdä verotuksessaan kotitalousvähennyksen.
Kotitalousvähennystä saa 50% työn
osuudesta. Omavastuu siitä on 100,euroa kalenterivuodessa. Mikäli käytät
omakotitalkkaria vuoden aikana 60
tuntia, palkkio on 600,- euroa. Tästä
vähennyskelpoista on 50% eli 300,00
euroa (0,50 x 600 euroa). Omavastuun vähentämisen jälkeen kotitalousvähennykseksi jää 200,- euroa (300
euroa – 100 euroa).
Kotitalousvähennys vähennetään

Omakotitalkkari käy siivoamassa sekä
tekemässä pihatöitä ja pienimuotoisia
kiinteistön kunnostustöitä. Ammattiosaamista ei omakotitalkkari tee,
vaan tarkoitus on antaa naapuriapua ja
jokamiestyötä. Näitä omakotitalkkarin töitä ovat mm. :
• Siivous
• Piha- ja puutarhatyöt mm. haravointi ja muu siistiminen, ruohonleikkuu ja vastaava
• Pienet remonttityöt
• Liukkauden torjunta ja lumenluonti
• Asiointi
• Alueen asutun näköisenä pitäminen

asukkaan poissa ollessa
• Seniorikansalaisten atk-tuki
• Muut yhdessä sovittavat tehtävät
Lintuvaarassa omakotitalkkaria on
käytetty kiitettävästi. Niinpä meillä
on jälleen omakotitalkkari haussa ja
pyrimme palkkaamaan sen mahdollisimman pian.
M a i j a Ta h v a n a i n e n

Ylös, ulos ja puutarhaan!
Löysin käsiini kirpputorilta
Kauppiaitten Kustannus Oy:n
julkaiseman(1989) Suuri puutarhakirja-kirjan ja sitä selaillessa
näin hyvät ohjeet kuinka pihan
puita pitäisi leikata. Itse olen luultavasti liian innokas joka syksyn ja
kevään aikana kaivamaan sakset esiin ja painelemaan noiden
syyttömien hedelmäpuiden oksien
kimppuun, jotka muka estävät sen
tonneittain painavan sadon nostamisen syksyn aikana.
Useina vuosina ne ovatkin loukkaantuneina antaneet ihanat kukat keväällä ja
syksyllä muutaman säälittävän valmiin
ja herkullisen hedelmän. Voihan siihen
hedelmättömyyteen olla monia muitakin syitä mutta liian myöhään syksyllä
tapahtuva leikkaus voi olla puulle suuri
kärsimys.
Pihan puut
Pihan puilla voi olla monta käyttötarkoitusta. Ne voivat toimia mm. tuulen-,
melun-, pölyn- ja näkösuojina sekä antaa
loppusyksystä kelpo sadon talven hilloja
ja mehuja varten. Niitä hommatessa
pitäisi olla suunnilleen käsitys millaiseen
paikkaan puu tullaan istuttamaan ja
kuinka ison tilan se puu tulee tarvitsemaan täysikasvuisena. Itse olen kyllä
tehnyt näiden suunnitelmien aikaan
hienosti virheitä ja paininut sitten melkein täysikasvuisten puiden kanssa, kun
olen siirtänyt niitä parempiin paikkoihin
loppuelämäänsä viettämään. Meille on
myös noussut pihaan omituisia puita keskeltä nurmikkoa ja muutaman
vuoden kun odottaa, näkee minkä puun
juuriversosta on kysymys.
Leikkaus
Kun tuosta leikkaamisesta lukee, niin siitä saa monenlaisia ohjeita ja en ole ihan
varma, mikä niistä nyt on ihan se oikea
tieto. Jonkun ET-lehden mukaan kirsikka- ja luumupuita ei saa leikata keväällä.
jotta niihin ei tule ns. kumivuotoja. Kun
tämä lehti on tullut painosta, olen paljon
viisaampi, kun meinaan juuri kirsikka- ja luumupuut leikata nyt tulevana
viikonloppuna Ihanteellinen aika on
pakkasten hälvennyttyä eli todennäköisesti maalis-huhtikuun aikana. Leikkausjäte kannattaa mahdollisuuksien mukaan
jättää maahan, niin pihalle tulevat

syömärit voivat niitä siitä maasta popsia
ja jättää puut rauhaan. Sitten kesän
alussa voi vuokrata omakotiyhdistykseltä
oksasilppurin ja pistää sillä loppuoksat
palasiksi ja puutarhan hyödyksi.
Tarkoituksenani on leikata täysin kuivat
oksat pois ja sellaiset, jotka kasvusuuntansa mukaan meinaavat törmätä johonkin toiseen oksaan, toinen on silloin
poistettava. Olen myös aina leikannut
oksat jotka kasvavat puun runkoa kohti
ja sillä koittanut saada puuhun ilmavuutta ja valon läpäisyä koko puun
mitalta. Runkoversoja on meillä ainakin
yhdessä puussa tosi paljon ja ne pitää
aina poistaa. Muuten ne imaisevat
suurimman osan puun ravinnosta ja
muut oksat kärsivät. Ohjeissa on sanottu
että pitäisi poistaa myös ne oksat, jotka
kasvavat 90-asteen kulmassa rungosta ja
en ole sitä ohjetta noudattanut. Nooh,
viime syksynä päärynäpuun suuri sato
kertoi että miksi olisi pitänyt ne poistaa.
Ne katkeavat helposti sadon painon
alla! Ihanteellinen oksa kaartuu hieman
yläviistoon ja siksi kestää sen taivutuksen
kun puun kurkku on hieman irti rungon
kauluksesta.

koripallosukan muotoiseksi, kun olen
joskus sellaisen ohjeen saanut. Nyt tässä
mainitsemassani kirjassa, sanotaan että
jos puuta lähtee leikkaamaan, pyrittäisiin
saamaan kartionmuotoinen lopputulos (koskee erityisesti vanhojen puiden
nuorennusleikkausta, jossa leikataan tosi
reilulla kädellä ja lähes kolmanneksella
lyhennetään jäljellä jääviä oksia).
Leikkauskohta on valittava niin, etteivät
kasvamaan tarkoitetut silmut vahingoitu.
Jäljellä ei saisi myöskään jäädä kuollutta
tynkää, eli on mentävä tarkasti kauluksen luokse mutta juuri sen ulkopuolelle.
Marjapensaisen leikkaus
Marjapensaiden leikkauksesta kirjoitetaan että vuosittainen hoitoleikkaus on
erittäin tärkeää, sillä varsinkin herukkapensailla paras sato saadaan 3-5 vuotiaista oksista. Sitä vanhempia voi vuosittain
poistaa. Lamoavat, maahan painuvia oksia voi poistaa heti havaitessa (tai tukea
pensastuen avulla) ja tarvittaessa myös
nuorempia versoja voidaan harventaa.
Kuolleet, vaurioituneet oksat sopii myös
aina poistaa. Rungollisesta marjapensaasta poistetaan aina villiversot. Vanhat
versot poistetaan aina mahdollisimman
läheltä maata myöten.
Karviainen kasvaa herukoita hitaammin,
joten sitä tulee leikata myös harvemmin. Parin, kolmen vuoden välein siitä
voidaan poistaa muutama oksa vanhimmasta alkaen.
Vadelma tekee satoa toisen vuoden
versoilla, joten satoa tehneet versot voi
myöhään syksyllä tai aikaisin keväällä
surutta poistaa maata myöten. Leikkaus
tehdään joka vuosi ja samalla poistetaan
myös vadelmarivistön ulkopuolelle
karanneet sekä kaatuneet versot.

Kuvatpuutarha.net-artikkelista

Leikkaustekniikka
Puun ympärillä on hyvä kävellä ja katsoa, kuinka se on nyt kasvanut ja mitä
suunnitellulla leikkauksella haetaan. Jos
puu on kovin vanha ja lopettanut kasvamisensa, leikkauksen tarve on suurempi.
Omia puitani olen yrittänyt leikata

Havujen leikkaaminen
Kevättalvella leikataan myös havukasvit.
Havukasvien leikkaamisessa on muistettava jättää aina hieman edellisvuoden
kasvua jäljelle, koska sitä vanhemmasta
osasta ei uusia silmuja kasva. Havujen
kanssa voi myös leikitellä ja koittaa leikata niitä haluttuun muotoon. Itse yritän
tehdä meidän pihan männystä pallon
muotoista mutta hommaa siinäkin vielä
riittää..
Kevättä odotellessa
ystävällisin terveisin L e n n u

L I N T U V A A R A S S A

Tulevia
tapahtumia
Lintuvaaran omakotiyhdistyksen
vuosikokous torstaina 21.3.2019
klo 17:30-20:00 Lintuvaaran koulun
ruokalassa.
Lintuvaaran siivouspäivä
8.5.2019 kello 17.20:00. Merkitse
ajankohta jo kalenteriisi! Lisätietoja
seuraavassa Lintunen lehtisessä.
Kotiseutukierros, toiveuusinta
viime syksyltä, järjestetään toukokuussa 2019. Päivämäärä vahvistetaan myöhemmin ja julkaistaan
seuraavassa Lintunen lehtisessä
sekä Facebookissa: Facebook.com/
Lintuvaaralaiset

T A P A H T U U :

Oksasilppuri
Yhdistyksellä on vuokrattava Boch-oksasilppuri.
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 10 eur,
yhdistyksen ulkopuolisilta 40 eur. Vuokraa vaikka
kimpassa naapurin kanssa.

Yhdistyksen Teltta/
Telttakatos
Okyn pop-up telttaa voi varata Jukka Karhulalta puh. 044 599 5549, vuoro-

Kuivaa asiaa hanke -puunpolttokurssi syksyllä 2019, päivämäärä
julkaistaan lähempänä mm. Facebookissa.

kausivuokra yhdistyksen jäseniltä 25 eur, yhdistyksen ulkopuolisilta 50 eur.

Suomen
omakotiliiton
terveiset

Rakennus Vireen tontilla.

Marraskuun 2019 loppuun mennessä sähköpostinsa ilmoittaneiden
kesken arvotaan matkalahjakortti,
arvo 500 EUR.
Arvonta suoritetaan joulukuussa
2019, voittajalle ilmoitetaan henkilökohtaisesti:
https://www.omakotiliitto.fi/jasenelle/liity_jaseneksi/arvonta
Sähköpostiosoite on hyvä myös
päivittää jos jäsenrekisterissä on
vanhentunut osoite. Lintuvaaran
omakotiyhdistys lähettää sähköpostiosoitteensa antaneille noin
2 kertaa vuodessa sähköpostitiedotteen alueen tulevista tärkeistä
tapahtumista. Emme jaa osoitteita
eteenpäin emmekä rasita jäseniämme turhilla posteilla.
Vanhojen Lintunen lehtien arkisto
löytyy osoitteesta www.lintuvaara.fi.
Kannattaa käydä tutustumassa!
Vanhojen Lintunen lehtien
arkisto löytyy osoitteesta
www.lintuvaara.fi.
Kannattaa käydä tutustumassa!

Menneitä
tapahtumia
Lintuvaaran perinteinen Jouluvire 24.11. kello 15-17:00
Jouluvire keräsi taas alueemme
asukkaat viettämään mukavaa
jo perinteeksi...

Kuvat: Jenni Somervalli

SEIKKAILU
ODOTTAA
HUIPUSSA
Leppävaaran
urheilupuistossa

444ǽ0"&((&)2-2&01,%2&--2ǽƜ

% pääsylipusta
10ALE
tällä kupongilla

max 4 hlöä/kuponki, voimassa 31.10.2019 asti

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

Leppävaaran latuja on parannettu, valaistusta ja kylttejä
on lisätty.

Hiihtoladun rinnalle on tullut kaivattu kävelytie jalankulkijoille, reitti kulkee Lintuvaarasta Leppävaaran uimahallille.

Pohjoisen Lintuvaarantien remontti. Iso tietyömaa koettelee
ymmärrettävästi asukkaiden sietokykyä, kaikille täällä asuville
toivotaan pitkää pinnaa.

Uusia pientaloja tulee Hämeenkyläntien länsipuolelle,
lähelle Hämeenkylää. Alueen viemäröintityöt ovat käynnissä.

Yksityinen hirsipäiväkoti Siru valmistuu syksyllä 2019
Tikankoloon

Lintuvaaran koirapuisto valmistui viime vuonna
Kuvat: Anne Kangas

Pohjoisen Lintuvaarantien remontti. Iso tietyömaa koettelee
ymmärrettävästi asukkaiden sietokykyä, kaikille täällä asuville
toivotaan pitkää pinnaa.

Klassinen hieronta
Nivelten mobilisointi
Äänen ja purennan hoito VoiceWell-menetelmällä
Janne Vilén
koulutettu hieroja
jannenote.ﬁ
040 515 7887

Lintukulman hieronta
Lintuvaarantie 46-48
02660 Espoo

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

Lars Sonckin kaari 14, 02600 ESPOO

Polta puuta
puhtaammin
Kuva HSY/Tero Pajukallio

Jokainen voi vaikuttaa siihen,
kuinka puhtaasti puut palavat
omassa tulisijassa. Erityisesti,
jos poltetaan taitamattomasti
tai märkää puuta, savupiipusta
tupruaa ilmaan runsaasti päästöjä. Savu on haitallisia ihmisten
terveydelle ja myös vähentää
viihtyisyyttä. Vanhaakin tulisijaa
voi käyttää taitavasti ja vähentää omia päästöjään. Kuivaa
asiaa- hankkeessa opastetaan
oikeaoppiseen puun säilytykseen ja polttamiseen.

Puunpoltto heikentää yleisesti ilmanlaatua tiiviisti rakennetuilla pientaloalueilla, mikä näkyy myös ilmanlaadun
mittauksissa. Puunpoltosta aiheutuu
terveydelle haitallisia pienhiukkasia
ja PAH-yhdisteitä, joiden pitoisuudet
kohoavat etenkin lämmityskaudella.
Altistuminen pienhiukkasilla lisää
muun muassa astma- ja sydänoireita ja
pitkällä aikavälillä myös kuolleisuutta.
Noin puolet Suomen pienhiukkaspäästöistä on peräisin tulisijojen käytöstä.
Puun pienpoltto on myös selvästi
suurin mustan hiilen päästöjen lähde

Suomessa. Mustalla hiilellä on ilmastoa lämmittävä vaikutus. Huonossa
poltossa syntyy mustaa hiiltä eli nokea,
joka Suomen leveyspiireiltä kulkeutuu arktisille alueille ja aikaistaa jään
sulamista. Taitavalla tulisijankäytöllä
voi siis vähentää sekä ilmanlaatu- ja
terveyshaittoja että myös ilmastonmuutosta aiheuttavia päästöjä.
Kuivaa asiaa- hankkeessa kehitetään
polttopuupalveluita – tavoitteena
vähentää puunpolton päästöjä
  
TTS Työtehoseura, HSY ja Turun
kaupunki ovat käynnistäneet EAKRrahoituksella Kuivaa asiaa-hankkeen,
jossa kehitetään asukkaille uusia polttopuupalveluita ja annetaan vinkkejä
oikeaoppiseen puun säilytykseen ja
polttamiseen. Tavoitteena on vähentää
huonosta poltosta aiheutuvia hiukkaspäästöjä ja parantaa siten pientaloalueiden ilmanlaatua. Uudet palvelut,
kuten esimerkiksi polttopuuautomaatit kauppojen yhteydessä, helpottavat
puuenergian käyttöä ja vähentävät sen
ympäristö- ja terveyshaittoja.   
Kuivaa asiaa-hanketta toteutetaan

pääkaupunkiseudulla ja Turussa, joissa
järjestetään mm. asukasiltoja ja työpajoja yhdessä paikallisten asukasyhdistysten kanssa. HSY tekee myös kyselyn,
jossa kerätään tietoa asukkaiden puun
poltosta tueksi puunpolton määrien
ja päästöjen arviointiin. Hanke jatkuu
vuoden 2020 loppuun.
Hankkeen kohdealueina pääkaupunkiseudulla ovat Helsingin Pakila ja
Espoon Lintuvaara. Alueilla järjestään
asukastilaisuuksia ja työpajoja, joissa
kerrotaan puunpolton vaikutuksista ilmanlaatuun ja terveyteen sekä
annetaan vinkkejä polttopuun tekoon,
hankintaan ja säilytykseen sekä tulisijan taitavaan käyttöön. Lintuvaarassa
järjestetään asukasilta lokakuussa
2019, ja omakotiyhdistys tiedottaa
siitä myöhemmin kutsuu asukkaita
tilaisuuteen.
Lisätietoa:
HSY:n ilmansuojeluasiantuntija Outi
Väkevä, puh. 045 635 7698, outi.
vakeva(at)hsy.fi
Lintuvaaran omakotiyhdistys, Hannele
Lehtonen, puh. 050 593 7744, hannele.
lehtonen(at)pp1.inet.fi

Moni tarvitsisi lähibussikyydin
Lintuvaaraan
Lähibussilinjan - aiemmalta nimeltään palvelulinjan perusidea
on yksinkertainen. Asetetaan
matkustajien tarpeet etusijalle ja
järjestetään kiireetön kyyti.
Linjojen suunnittelussa on otettu erityisryhmien toiveita huomioon ja ne
sopivat hyvin ikäihmisille tai kenelle
tahansa, jos ei ole kovaa kiirettä. Aikataulu on laadittu rauhallisen hitaaksi ja
kuljettaja auttaa tarvittaessa matkustajia kyytiin ja kyydistä pois. Bussilla on
merkityt pysäkit mutta kyytiin ja pois
voi mennä muualtakin reitin varrelta.
Lähilinjalla käytetyt bussit ovat matalalattiaisia sinisiä pikkubusseja.
Matkustaminen on kaikille sallittua.
Lippu riittää kuten muissakin HSL:n
busseissa. Leppävaaran lähibussilla
207 Uimahallilta Selloon matkaava

lintuvaaralainen kertoi, että bussin
tunnelma on ”mukavan sosiaalinen,
on helppo jutella tai vaikka olla ihan
hiljaa”.
Ongelma lintuvaaralaisten näkökulmasta on, että lähibussin 207 reitti
päättyy Lintukorpeen eikä siis palvele
pohjoisempana asuvia. Erityisen harmittava tilanne on Pohjoisen Lintuvaarantien varrella asuvilla ikäihmisillä,
joilta puuttuvat julkisen liikenteen
pysäkit kokonaan kohtuullisen matkan
päästä. Tällaisena talvena tilanne on
ollut aivan mahdoton.
Riippumatta siitä, milloin HSL
suostuu siirtämään osan linjan 555
vuoroista kulkemaan Jääskeläntien
ja Pohjoisen Lintuvaarantien kautta,
tulee linjan 207 päätepysäkkiä venyttää pohjoiseen. Uusi lähtöpiste voisi

olla Jääskeläntien ja Keltasirkuntien
risteys (tai lähellä), sieltä reitti kulkisi
Jääskeläntietä Pohjoiselle Lintuvaarantielle, jota pitkin palvelutalo Uutulle
Lintuparventien ja Lintuvaarantien
risteykseen. Uutulta reitti jatkuisi Lintukorpeen ja yhtyisi nykyiseen linjaan.
Mikäli linjasta tulisi liian pitkä voitaisiin vuoroja lisätä tai tarvittaessa
suunnitella uusi linja. Tärkeintä on
saada ulotettua linja pohjoiseen vähintään Jääskeläntien tasolle ja kulkemaan
Pohjoisen Lintuvaarantien kautta.
Pienelläkin markkinoinnilla saataisiin
takuuvarmasti runsaasti vanhempia ja
nuorempia matkustajia. Liikkuminen
on myös perusoikeus.
Olli Lehtonen
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Lähiosoite *

Syntymäaika (pp.kk.vvvv)

Etu- ja sukunimi *

Täytä ainakin tähdellä * merkityt kohdat.
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