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Tervetuloa perinteisiin siivoustalkoisiimme keskiviikkona 8.5. kello 17-20.
Siivotaan yhdessä yleiset puistot ja viheralueet roskista, kts s. 2
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J‰ tes‰Jätesäkkejä
kkej‰ ja lainattavia
roskapihtej‰
voi noutaa
17 Rakennusvireen
pihalta
ja lainattavia
roskapihtejä
voikello
noutaa
kello 17 Rakennus(Lintuvaarantie
55) sek‰
H‰ meenkyl‰ ntien
ja Paikkalinnuntien
risteyksest‰
.
vireen pihalta
(Lintuvaarantie
55) sekä
Hämeenkyläntien
ja Paikkalinnuntien
risteyksestä.
T‰ ydet
j‰ tes‰ kit
voi j‰ tt‰ ‰ Lintuvaarantien, Pikkulinnunreitin, Sotaleskentien,
Invalidintien, H‰ meenkyl‰ ntien ja
Täydet jätesäkit voi jättää Lintuvaarantien, Pikkulinnunreitin, SotaAseveljentien
varteen,
josta ne Hämeenkyläntien
noudetaan illan aikana
noin kello 20:00.
leskentien,
Invalidintien,
ja Aseveljentien
varteen,

josta ne noudetaan illan aikana noin kello 20:00.

Lapsille on poniratsastusta 3 hintaan sek‰ siivoojille on tarjolla ilmaista syˆ t‰ v‰ ‰ ja
Poniratsastusta
3 €hintaan
ja siivoojille
tarjolla ilmaista
syötävää
juotavaa
kello 19 alkaen
Rakennusvireen
pihalla on
osoitteessa
Lintuvaarantie
55.
kello 19 alkaen Rakennusvireen pihalla osoitteessa LintuN‰ hd‰ja ‰ juotavaa
n talkoissa!

vaarantie 55.
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Polta puuta puhtaammin -asukasilta 1.10.
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.

TTS Työtehoseura, HSY ja Turun kaupunki ovat käynnistäneet EAKR-rahoituksella 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.

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.
Huonossa puun palamisessa syntyy mustaa hiiltä eli
nokea, joka Suomen leveyspiireiltä kulkeutuu arktisille
alueille ja aikaistaa jään sulamista.

Lintuvaaran asukasilta järjestetään tiistaina 1.10.2019
klo 18-20. Paikka on vielä vahvistamatta, ilmoitamme
siitä facebook sivullamme. Facebook.com/Lintuvaaralaiset
Tilaisuudessa kerrotaan puunpolton vaikutuksista
ilmanlaatuun ja terveyteen sekä annetaan vinkkejä polttopuun tekoon, hankintaan ja säilytykseen sekä tulisijan
taitavaan käyttöön. Tilaisuuteen on vapaa pääsy ja siellä
on kahvitarjoilu.

Istuta kevään kukkaloisto nyt!
Kekkilän
puutarhamulta 40 l.
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Vanha Hämeenkylänt. 78 Espoo p. 09-854 4733

Lintuvaaran Omakotiyhdistyksen
johtokunnan jäsenet 2019:
1/1

Leena Julin, puheenjohtaja
050-5858672,
leena.renko@kolumbus.fi
Erika Granfelt
Arto Helander
Anne Kangas
Jukka Karhula
Marja-Leena Kuoppasalmi
Hannele Lehtonen
Susanna Leikkari
Jenni Somervalli
Maija Tahvanainen (rah.hoit)
Seuraa yhdistyksen ilmoittelua
facebookissa:
Facebook.com/Lintuvaaralaiset
Toimitus: Anne Kangas,
annekangas68@gmail.com
Taitto: Tafen toimisto
Painopaikka: Grano Oy
Lintuvaaran Omakotiyhdistys ry
Levikki: 2600 kpl

Hyvää kevättä kaikille Lintuvaaralaisille
toivoo Omakotiyhdistys

Mukavaa tekemistä kesälle?
Tule mukaan leireille!
Leppävaaran Pallo ry on kokenut leirijärjestäjä ja seuran leirit ovat joka vuosi keränneet ison joukon innostuneita lapsia mukaan.

LePan perinteiset jalkapalloleirit
Tarjolla on kaikille sopivia vaihtoehtoa:
LePan perinteiset leirit 2007 – 2012 syntyneille lapsille kahdella ensimmäisellä koulun kesälomaviikolla.
Ensimmäinen leiriviikko: vko 23 ma 3.6 – pe 7.6.
Toinen leiriviikko: vko 24 ma 10.6 – pe 14.6.
Leirin hinta 110 € vko / hlö
Leirin hintaan sisältyy lämmin ateria
Sisaralennus 10 € / vko
2 viikon leirit yhteensä 200 €
Ilmoittautuminen 26.5.2019 mennessä:
http://www.ilmari.fi/lepa/
Lisätietoja:
sampsa.suhonen@leppavaaranpallo.com
https://www.leppavaaranpallo.com

LePan leirit pidetään erinomaisissa olosuhteissa Leppävaaran Urheilupuistossa.

