Lintunen
Lintuvaaran omakotiyhdistys ry:n tiedotuslehti
Kevät-kesä 2020

Lintuvaaran siivouspäivä
tistaina 12.5. klo 17-20
Tule mukaan talkoisiin!

Kevät ja kesä!
Kohdataan pihateillä!

Kutsu
Lintuvaaran omakotiyhdistyksen vuosikokous
järjestetään tiistaina 31.3.2020 klo 17.30 alkaen
Leppävaaran koululla, Lintumetsän koulun vieressä.
Tervetuloa!

Luettavaa!
Tulevia tapahtumia • Jouluvire • Vuoden lintuvaaralainen • Terveysaseman tilanne
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Puheenjohtajan palsta

Tapahtuu Lintuvaarassa
Omakotiyhdistyksen vuosikokous 31.3.

Lintunen

Lintuvaaran omakotiyhdistyksen vuosikokous pidetään tiistaina 31.3. kello 17.30–20 Leppävaaran koululla, Lintumetsäntie 12, Lintumetsänkoulun vieresssä. Vuosikokouksen
lisäksi ohjelmassa on Henrik Kettusen mielenkiintoinen
esitys Monikonpurosta ja siellä uiskentelevista taimenista.
Tervetuloa kokoukseen ja kahvittelemaan!

Kotiseutukierros 22.4.
Millainen Lintuvaara oli ennen?

Kotiseutukierros keskiviikkona 22.4. klo 17.30, lähtö Lintuvaaran koululta, Lintuparvenpuisto 5.
Lähde kävelylle ja tuo mukana omat kokemuksesi ja
muistosi Lintuvaarasta. Aloitamme Lintuvaaran koululta,
kuljemme Jääskeläntietä lähimetsään ja sieltä Pohjoista Lintuvaarantietä ja Lintuvaarantietä Lintukorpeen. Kävelyn
pituudeksi tulee noin kaksi kilometriä, ”historiaoppaina” lintuvaaralaiset Jukka Karhula ja Olli Lehtonen. Tule mukaan!

Kokoustetaan ja kahvitellaan!

Tiesitkö, että Lintuvaara
oli ennen nimeltään Harakka?

Lähde kävelylle kanssamme,
kuulet paljon muutakin kiinnostavaa
Lintuvaaran menneistä vuosista.

Toimitus: Anne Kangas
Taitto ja kansikuva: Adventure Advertising Oy
Painopaikka: Punamusta
Levikki: 2 500 kpl

Lintuvaaran Omakotiyhdistyksen
johtokunnan jäsenet 2019

Anne Kangas
040 588 4496, annekangas68@gmail.com

Siivotaan roskat pois
Lintuvaarasta ennen kesää!
Tule talkoisiin!

Jukka Karhula
044 599 5549, jukka.karhula@kolumbus.fi
Marja-Leena Kuoppasalmi
045 353 5848, marjaleena.kuoppasalmi@gmail.com
Hannele Lehtonen
050 593 7744, hannele.lehtonen@pp1.inet.fi
Susanna Leikkari
050 594 5457, susanna.leikkari@gmail.com
Jenni Somervalli
0400 502 802, jenni.somervalli@kolumbus.fi
Maija Tahvanainen (rah.hoit)
040 594 4150, maija.tahvanainen@gallant.fi

Vuokrattavana
Omakotiyhdistykseltä
Omakotitalkkari

Lintuvaaran omakotitalkkari tarjoaa apua omakotitalojen tehtäviin kuten: siivoukseen, piha- ja puutarhatöihin, asioilla ja kaupassa käyntiin, ikkunoiden
pesuun (alle 2 m korkeudessa), alueen asutun näköisenä pitäminen asukkaan
poissa ollessa, seniorikansalaisten atk-tukeen, autojen pesuun, pieniin kiinteistön
kunnostustöihin yms. 10 €/h (kotitalousvähennys mahdollista).
Omakotitalkkari Kaj Vuorio
puh: 044 238 2903. Soitot arkisin klo 9-15 välisenä aikana,
muulloin voit kysellä aikoja tektiviestillä.
Palvelun saaminen edellyttää omakotiyhdistyksen jäsenyyttä.

Telttakatos

OKY:n pop-up-telttaa voi varata Jukka Karhulalta puh. 044 599 5549,
vuorokausivuokra yhdistyksen jäseniltä 25 €, yhdistyksen ulkopuolisilta 50 €.

Oksasilppuri

Boch-oksasilppurilla voi silputa maksimissaan noin 40 mm paksuisia oksia. Saat
nyt helposti pilkottua tontiltasi oksat vaikkapa kompostorikuivikkeeksi. Hake
sopii hyvin myös katteeksi pensaiden alle levitettäväksi.
Vuorokausivuokra on Lintuvaaran Omakotiyhdistyksen jäseniltä 10 €
yhdistyksen ulkopuolisilta 40 €. Vuokraa vaikka kimpassa naapurin kanssa!
Tiedustelut: Vesa Mäntymäki
vesa.mantymaki@gmail.com tai puh. 040 963 9570.
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Vanhojen Lintunen lehtien arkisto löytyy osoitteesta
www.lintuvaara.fi. Kannattaa käydä tutustumassa!

Liity jäseneksi!

www.lintuvaara.fi
Facebook > Lintuvaaralaiset

Omakotiliittoon voit liittyä osoitteessa
www.omakotiliitto.fi/jasenelle/liity_jaseneksi
Alasvetovalikosta löytyy oma yhdistyksemme
Lintuvaaran Omakotiyhdistys.

KUVA: ADVENTURE

Lintunen, kevät-kesä 2020

Negatiivista ja positiivista

”

NÄIN LAULAA Juliet Jonesin sydän
Hullua maanantai,
-bändi ja olen ihan sitä samaa mieltä
hullua sunnuntai,
ainakin mitä tämän hetken keleihin
hullua loputkin.
liittyy. Marraskuussa odotin innolla
oletettavaa tulevaa ihanaa talvea ja
Hullua tammikuu,
sen tuomia hommia – lumitöitä, liukhullua joulukuu,
kauden estoa, auton sulatusta lumikihullua muutenkin.
nosten alta yms. Noiden töiden ohella
saa aina naapureiden kanssa vaihdettua
kuulumiset ja kunto pysyy hyvällä mallilla ilman kuntosaleihin menemistä. Mutta ei, ei tänä vuonna! Ketään tässä pimeydessä ei näe ja kaikki
menevät omiin koteihinsa odottamaan kevään tuomaa valoa ja toivoa
paremmasta. Suuren lohdun yhä tänäkin päivänä (20.2.) tätä juttua kirjoittaessani, antavat Lintuvaaralaisten laittamat ”jouluvalot”, jotka jatkuvassa
pimeydessä valaisee. Normaalisti ne on jo pakattu tulevaa talvea varten
laatikoihin ja niille nauretaan, joilla joulutähti on vielä ikkunassa.
Jotain positiivista on kuitenkin myös tapahtunut. Kun on aikaa
jäänyt mm. lumitöiden puuttumisen takia ylimääräiseksi, olen itse käynyt
pitkästä, pitkästä aikaa ystävien luona kylässä. On ollut erikoista soittaa
ja kysyä voinko tulla käymään, kun aikaisemmin on aina ollut hommia
jonossa odottamassa illan vaihtumista yöksi.
YHDISTYKSEMME PALKKASI OMAKOTITALKKARIN marraskuusta alkaen vuodeksi lintuvaaralaisten avuksi ja iloksi. Avoimin mielin
voitte hänelle erilaisia työtehtäviä tarjota. Talkkarin palkka on 10 €/tunti
ja se on mahdollista vähentää verotuksessa kotitalousvähennyksenä.

Omakotiyhdistyksen
uutiskirje jäsenille
Lähetämme sähköpostiosoitteensa antaneille
2-3 kertaa vuodessa sähköpostitiedotteen
alueemme tulevista tärkeistä tapahtumista
ja asioista. Emme jaa osoitteita eteenpäin
emmekä rasita jäseniämme turhilla posteilla.
Jos tällaista viestiä ei ole tullut ja olet Suomen
Omakotiliiton jäsen, osoitteesi on joko väärä
tai se puuttuu kokonaan jäsenrekisteristä.
Käythän päivittämässä tietosi sähköpostilla:
toimisto@omakotiliitto.fi

Leena Renko-Julin on omakotiyhdistyksen puheenjohtaja.
Perheen koirat Sani ja Sepi
istuivat kiltisti poseeraamaan
puheenjohtajan määräyksestä.

Leena Julin, puheenjohtaja
050 585 8672, leena.renko@kolumbus.fi
Erika Granfelt
040 565 2095, erika.granfelt@gmail.com

Lintuvaaran siivouspäivä 12.5. klo 17-20

Perinteinen Siivotaan Lintuvaara puhtaaksi -päivä on
tiistaina 12.5. kello 17–20. Siivotaan yhdessä Lintuvaaran
yleiset puistot ja viheralueet roskista. Jätesäkkejä ja lainattavia roskapihtejä voi noutaa klo 17 Rakennusvireen pihalta
(Lintuvaarantie 55) sekä jätesäkkejä Hämeenkyläntien ja
Paikkalinnuntien risteyksestä.
Täydet jätesäkit voi toimittaa Lintuvaarantie, Pikkulinnuntien, Sotaleskentien, Invalidintien, Hämeenkyläntien ja
Aseveljentien varteen, josta ne noudetaan illan aikana, noin
kello 20.
Siivoojille ruoka-ja juomatarjoilu klo 19 alkaen
Rakennusvireen tontilla. Pistäthän päivämäärän heti kalenteriin! Nähdään talkoissa!

Lintuvaaran omakotiyhdistys ry:n tiedotuslehti

Jäsenetuja
Omakotiliiton jäsenille
Lintuvaaran alueella
• Ravintola Fågeli -10% ruoasta
• Kutomo Pauke -10%
• Lintumetsän kukkatalo -5%
• Taimimaa, -10%, ei kesäkukista

SEURAAVA VUOSIKOKOUKSEMME pidetään tiistaina 31.3.2020
klo 18 Leppävaaran koulun tiloissa. Vuosikokouksen jälkeen on esitys
aiheesta Lintuvaaran salainen aarre. Kalatalousasiantuntija Henrik Kettunen kertoo kuvin ja sanoin Monikonpurosta ja sen taimenista.
Olette kaikki erittäin lämpimästi tervetulleita kokoukseen ja jos
yhtään kiinnostaa alueen kehittäminen, hallitukseen otetaan ilomielin
lisää jäseniä. Hallitus kokoontuu noin kerran kuukaudessa ja sitten
olemme talkoovoimin osallistuttu mm. alueen siivoustalkoiden ja Jouluvire-tapahtuman järjestämiseen.
Kevättä kohti menossa!			
Lennu
omakotiyhdistyksen puheenjohtaja
Lintunen 3

Lapset pääsivät
ratsastamaan
Annika Aallon
kilteillä poneilla.
Annika vierailee
myös vanhainkodeissa poneineen vanhuksia
ilahduttamassa.

KUVAT JOULUVIRE-TAPAHTUMASTA: ANNE K ANGAS

Jouluvire aloitti joulun ja keräsi
ennätysmäärän väkeä

Pidetään yhdessä Lintuvaara
elinvoimaisena ja nähdään taas
keväällä torikojullamme
Alepan edessä!

LINTUVAARAN PERINTEINEN JOULUVIRE -tapahtuma kokosi
23.11.2019 ison joukon iloisia pikkujoulunviettäjiä Rakennusvireen pihalle. Puuro ja glögi maistui, kuulumisia vaihdettiin ja joulun
aikaa toivoteltiin. Muutamat asukkaat olivat paikalla myymässä
käsitöitään. Myös lähikoulujen luokille oli tarjottu mahdollisuutta
joulutorilla leivonnaisten myyntiin, mutta valitettavasti tänä vuonna
ei kouluja ollut edustettuna. Tämän vuoden jouluavaukseen luokkia
toivotaan, kun itsetehdyille leivonnaisille on aina kysyntää.
Ponit kierrättivät pieniä ratsastajia ympäri Rakennusvireen
tonttia. Tilaisuudessa vieraili myös joulupukki, jolle lapset saivat
kertoa omia uutisiaan.
Vuoden lintuvaaralaista sai äänestää. Ehdokkaita oli saanut
ehdottaa marraskuun aikana. Ääntenlaskun jälkeen voittajaksi nousi
Alepan sisäänkäynniltä tuttu torikauppiaamme Bettina. Tässä hänen
terveiset lintuvaaralaisille.

Kiitos rakkaat lintuvaaralaiset,
kun äänestitte minut vuoden lintuvaaralaiseksi!

Torikauppamme Alepan edustalla aukeaa taas toukokuun alussa ja
odotamme ilolla kesää! Viime vuoden sairastelut ovat omalta osaltani nyt takana päin ja lupaan olla enemmän kojulla itsekin tulevana
kesänä!
Olemme koko talven ahkeroineet Kauppakeskus Kaaressa
Sesonkipuoti-konseptin parissa ja avaamme nyt keväällä toisen
puodin Herttoniemen uuden Prisman yhteyteen. Toiminnan laajentuessa aloitamme myös omien leipomotuotteiden tuotannon perustamalla kotileipomon Lintuvaaraan!
Pidetään yhdessä Lintuvaara elinvoimaisena ja nähdään kojulla!
Lämpimin terveisin,
Teidän torikauppiaanne, Bettina
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Bettinan torikoju aukeaa toukokuussa Alepan edessä.
Uudesta kotileipomosta kuulemme varmasti jatkossa lisää,
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Leppävaaran
terveysasema
kasvukipuilee

Tällä hetkellä Espoo ostaa kahden alueen
terveyspalvelut yksityiseltä yritykseltä ja
lisäksi ollaan kokeilemassa yhdellä alueella
palvelusetelijärjestelmää.

LEPPÄVAARAN TERVEYSASEMA, jonka palvelujen piiriin lintuvaaralaiset asuinpaikkansa perusteella kuuluvat, on saanut huonoa
mainetta pitkien jonotusaikojen takia. Marras-tammikuun hoitotakuutilastojen mukaan ns. kiireettömän ajan saa noin kahden kuukauden
päähän. Tämä on Espoonkin mittapuun mukaan poikkeuksellisen
pitkä aika. Onneksi kiireellisissä tapauksissa Leppävaara pystyy järjestämään akuuttiajan saman päivän aikana. Espoon hammashoidon
tilanne on samantyyppinen, kiireellinen hoito pystytään järjestämään
Kilon hammashoitolaan samaksi päiväksi, kiireetöntä hammaslääkärin
tarkastusaikaa joutuu odottamaan keskimäärin yli kolme kuukautta.
Tavoitteeksi kiireettömän terveysaseman lääkäriajan saamisessa tulisi
mielestäni asettaa seitsemän vuorokautta.

käyn ottamassa kuvan terveysasemasta

netta ja auttaa varmasti myös henkilökuntaa. Silti tulee muistaa, että
iso osa käyttäjäkunnasta ei pysty nettiä käyttämään. Ja terveysaseman
aukiolon pidentäminen auttaa pitkällä tähtäimellä vain, jos henkilökunnan määrää lisätään ja käytettävissä ovat myös laboratorio- ja
kuvantamispalvelut.

Lisää asiakkaita

Leppävaaran terveysaseman pitkien jonojen perussyy on palvelutarjonnan riittämättömyys suhteessa alueen kasvavaan asukasmäärään.
Muuttolinnunmäki, Helmipöllönmäki, Painiitty ja erityisesti Perkkaan alue kasvattaa palvelutarpeita. Yksistään Perkkaalle muutti viime
vuonna yli tuhat asukasta. Mikäli huonokuntoisen Viherlaakson terveysaseman palveluiden siirto Kiloon toteutuu, on aivan varmaa, että osa
Viherlaakson palvelualueen asukkaista siirtyy parempien liikenneyhteyksien takia Leppävaaran terveysaseman asiakkaiksi. Ilman resurssien
lisäystä Leppävaaran tilanne heikkenee edelleen.

Selvitys lautakunnalle

Espoon sosiaali- ja terveyslautakunta saa tänä vuonna käsiteltäväkseen
esityksen Suur-Leppävaaran alueen terveysasemapalvelujen kokonaisuudesta. Esitys tulee todelliseen tarpeeseen vaikka samanlainen selvitys tarvittaisiinkin koko Espoon alueelta. Tällä hetkellä Espoo ostaa
kahden alueen terveyspalvelut yksityiseltä yritykseltä ja lisäksi ollaan
kokeilemassa yhdellä alueella palvelusetelijärjestelmää. Kokonaisvaltaista tarkastelua siis tarvittaisiin. Sitä edellyttää myös sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojärjestelmän hankinnasta päättäminen kaupunginvaltuustossa tänä keväänä ja tottakai varautuminen vauhdilla
etenevään sote-uudistukseen. •

Monipuolistuvat palvelut

Terveyspalvelujen chat, nettipohjainen omahoidon lisääminen, OmaKannan käyttö, takaisinsoitto, aukiolon pidentäminen ja sairaanhoitajien toimenkuvan laajentaminen ovat keinovalikoimaa, joita Leppävaarassa on käytetty tai tullaan kokeilemaan palvelun parantamiseksi. Nettipalveluiden kehittäminen helpottaa monen asiakkaan tilan-

Olli Lehtonen
Espoon sosiaali- ja terveyslautakunnan jäsen
varavaltuutettu (sd)

Istuta kevään kukkaloisto nyt!
Kekkilän
puutarhamulta 40 l.

1890

/5 sk

Leppävaaran terveysaseman pitkien jonojen perussyy on
palvelutarjonnan riittämättömyys suhteessa alueen kasvavaan
asukasmäärään. Muuttolinnunmäki, Helmipöllönmäki,
Painiitty ja erityisesti Perkkaan alue kasvattaa palvelutarpeita.
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www.taimimaa.fi
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Orvokki

Kevätkauden avaus,
1.4. alkaen:

Ma-Pe 10-18
La
10-16
Su
11-15

2.5. alkaen:

Ma-Pe 9-20
La
9-16
Su
11-16

Puutarhamyymälä

Vanha Hämeenkylänt. 78 Espoo p. 09-854 4733
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AR TON KUVA OMAISTEN ALBUMISTA

Arto Helander
Omakotiyhdistyksen jäsen, mukava naapuri,
pitkän linjan Lintuvaara-tietäjä on poissa.

Lintuvaaran
Pilke tiedepäiväkoti Siru
E NK K U KE R HO A J A
PE R HE K AH VI LA .
H A E NY T P ÄIV ÄK O T IP AI KK AA !

pil kepaivako di t.fi
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TUTUSTUIMME ARTO JA UNNE HELANDERIIN alkaessamme
rakentamaan taloa heidän naapuriinsa Rautiaisentielle vuonna 2001.
Jo rakentamisvaiheessa tapahtui jälkikäteen huvittava episodi, kun
Arton isän jo vuosikymmeniä aiemmin rakentama puuvaja osoittautui olevan meidän tontin puolella lähes puoli metriä. Arto näppäränä kaverina ajatteli korjata asian sahaamalla tuon puoli metriä moottorisahalla pois ja rakentamalla sitten uuden seinän. No eihän se meille
niin sopinut. Pelkäsin, että meniköhän naapurin kanssa välit solmuun
heti. No eipä onneksi mennyt.
Arto osoittautui lähes koko ikänsä Lintuvaarassa asuneena erinomaiseksi ympäristön tuntijaksi. Hän muisti varmaan kaikki kadunnimetkin ulkoa ja tunsi ulospäin suuntautuneena useimmat asukkaatkin
– sekä vanhat että uudet – laajalta alueelta nimeltä. Pitkän työuransa
Postin palveluksessa mm. entisenä postiauton rahastajana Arto toi
ylpeänä useasti esille.
Suunnilleen samaan aikaan kun meille hankittiin koira, tuli
Arton talouteen koira ja äkkiä useampiakin uros-shelttejä. Niinpä vuosien saatossa törmättiin lähikaduilla jopa aamuin-illoin koiria ulkoiluttamassa. Meidän koirille sanoinkin usein, että lähdetään ulos tapaamaan Helanderin poikia – ja myöhemmin myös tyttöä. Vastaus oli
myönteinen ’hauhau’. Koiralenkeillä kerrattiin monesti molempien
matkailukokemuksia. Arto oli innokas automatkaaja Keski-Euroopassa
ja laivamatkaaja Virossa.
Arto havainnoi asioita tarkasti liikkuessaan. Tunnisti väärin
sijoitetut tai väärät liikennemerkit ja piti niistä pilke silmäkulmassa
meteliä sekä naapureille että valittamalla myös kaupungille. Osa valituksista johti tuloksiin ja osa ei. Myös kaikki omakotitalojen rakennusvirheet Arto noteerasi kulkiessaan. Ns. opettajien rivitalon liikenteen
ohjaukseen Arto käytti paljon energiaa asettelemalla oikeaan kulkutiehen ohjaavia aurauskeppejä.

Artolle oli tärkeä asia osallistua Leppävaaran
kansalaismuistipiirin toimintaan Lintuvaaran
historian tallentamiseksi tuleville polville.
Omakotiyhdistyksen johtokunnan jäseneksi houkuttelin Arton v.
2016, kun tiesin hänen laajan ympäristötuntemuksensa ja halun myös
positiivisesti kehittää Lintuvaaran asumisyhteisön asioita. Arto taisi
ensimmäisellä kerralla istua johtokunnassa vain yhden vuoden, mutta
tuli sitten myöhemmin uudelleen mukaan johtokunnan toimintaan jäätyäni itse tehtävästä jäähylle. Kokouksissa Arto oli aktiivinen ja mielipiteensä helposti esiin tuova. Joihinkin asioihin hänellä oli huvittavan
jyrkkä vastustava kanta. Sellainen mieleen jäänyt asia oli mm. Valokuitu Lintuvaaraan -hanke, jota hän naureskeli. Artolle oli tärkeä asia
osallistua Leppävaaran kansalaismuistipiirin toimintaan Lintuvaaran
historian tallentamiseksi tuleville polville.
Muistan Arton hyvänä ja avuliaana naapurina, jolta sai aina
apua, jos tarvitsi. Milloin sitten esim. kultivaattorin lainaksi tai isäntäväen poissa ollessa talon vahtivuoron.
Arton vaimo Unne nukkui pois noin vuosi ennen Artoa. Eräänä
aamuna Arto pysäytti töihin lähtiessä automme ja murtuneena halusi
kertoa, että Arto on nyt leskimies. Arton omaan poismenoon johtanut
sairaus tuli meille naapureille suurena yllätyksenä. Muista sairauksistaan Arto kertoi avoimesti koiralenkillä, mutta tästä viimeisimmästä
hän ei ehtinyt kertoa, niin nopeasti sairaus vei. •
RIP Arto.
Vesa ja Mirjami Mäntymäki
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Mainiokoti Uuttu
Mainiokoti Uuttu on sympaattinen ja lämminhenkinen koti keskellä Lintuvaaran
rauhallista miljöötä. Kodin kanssa samassa kiinteistössä sijaitseva lasten päiväkoti
tarjoaa yhteisen tekemisen iloa niin vanhuksille kuin lapsillekin.
Yhteistyö onkin tiivistä ja säännöllistä.
Arvostamme hoitohenkilökunnan ja asukkaidemme yksilöllisyyttä ja luovuutta.
Yksilöllisten voimavarojen, taitojen ja vahvuuksien tukeminen luo mielekkään ilmapiirin
ja kannustaa myös työntekijöitä jaksamaan työssään. Kukkien asettelu, musiikin kuuntelu,
soittaminen, lukeminen ja monet muut yhteiset harrastukset ovat osa Mainiokoti Uutun
elämää. Mainiokoti Uutussa jokainen asukas ja työntekijä on yksilöllinen,
ainutlaatuinen ja arvokas.
Työyhteisömme on osaava koulutettu ja monikulttuurinen. Monikulttuurisuus onkin
meille mahdollisuus uusien ideoiden löytämiseen ja kulttuurien tuntemiseen.
Läheiset ovat aina tervetulleita Mainokoti Uuttuun.
Läheisten rooli on aktiivinen ja tärkeä osa kodin arkea ja juhlaa.
Mainiokoti Uuttuun voi tulla tutustumaan olemalla yhteydessä
suoraan kodin johtajaan Anita Karkeen p. 040 590 7264, anita.karki@mehilainen.fi.
Kahvipannu on aina kuumana vieraille kodissamme!

Lintukulman hieronta
Tarjoamme hierontaa ja VoiceWell-hoitoa!

terveisin, Taru ja Janne

LINTUVAARAN UUSIN KAAVA Jääskelä
117900 oli nähtävillä ja muistutuskierroksella 10.2.-10.3.2020. Kaavaehdotus on ollut
aiemmin esillä lokakuussa 2010, jossa se oli
osana Muuttolinnunmäki kaavaa. Jääskelä irrotettiin omakseen ja nyt käsillä olevaan on tehty
muutoksia. Aikaisempien muistutuksien perusteella rakennusoikeutta on yhtenäistetty, viherväylää levennetty, yleisten rakennusten korttelialue poistettu ja voimalinjan kaapeloinnista luovuttu.
Tavoitteena on ollut tuoda alue asemakaavoituksen piiriin ja mahdollistaa täydennysrakentaminen. Uudesta rakennusoikeudesta
suurin osa (11 200 k-m2) kohdistuu olemassa
oleville yksityisille kiinteistöille 0.25 tehokkuudella. Lisäksi tonteille saa rakentaa pihavarastoja, autotalleja ja viherhuoneita 15% rakennusoikeuden määrästä. Kaupungin maalle voidaan
rakentaa 10 uutta erillispientaloa (1 710 k-m2).
Hämeenkyläntien ja Lintulaaksontien
välille rakennetaan uusi Kissapöllöntie. Tulevaisuudessa se saattaisi liittyä Kehä II:n korvaaviin suunnitelmiin, jotka edelleen jatkuvat.
Jääskeläntien muutokset ja läpiajo on puhututtanut eniten. Keskustelua varten on asukaslähtöisesti perustettu blogi sivusto: www.jaaskela.
blogspot.com
Kaavaehdotus ja luontoselvitykset löytyy
Espoon Kaupungin sivuilta ja kaupunkisuunnittelulautakunnan kokouspöytäkirjasta 22.1.2020
pykälä 4. Katusuunnitelmat jatkuvat kaupunkitekniikan keskuksen suunnittelussa. Jatkossa on
tärkeää seurata myös liikennesuunnitelmia liittyen uuteen katuyhteyteen, jota kaavaillaan Lintulaaksontien jatkeeksi Vihdintielle. •

Rotta-asiaa

Espoon seudun ympäristöterveyden ohjeita rottien torjuntaan
ESPOON YMPÄRISTÖTERVEYDESTÄ lähestyttiin Lintuvaaran
omakotiyhdistyksen hallitusta ja ilmoitettiin että mm. Jääskeläntien ja
Pajusirkuntien risteyksen alueelta on tullut useita ilmoituksia rotista.
Terveydensuojelulain (763/1994, 31§) mukaan kiinteistön omistaja tai haltija on tarvittaessa velvollinen ryhtymään toimenpiteisiin
rottien, hiirien ja muiden haittaeläinten hävittämiseksi kiinteistöltä ja
myös hoidettava kiinteistöä siten, että haittaeläimen pesiytyminen ja
ravinnon saanti estyy.
Omakotialueella ongelmasta kannattaa keskustella naapureiden
kanssa ja ryhtyä toimenpiteisiin yhtäaikaisesti.

Ennaltaehkäisy

Lisätietoa ja nettiajanvaraus:
lintukulmanhieronta.fi
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Lintuvaarantie 46-48
02660 Espoo

Uutta
asemakaavassa
Jääskelä 117900

Rottien esiintymiseen vaikuttavat ravinto ja saatavilla olevat suojapaikat. Rottien tiedetään liikkuvan päivittäisillä ravinnonhakumatkoillaan satoja metrejä ja uusia asuinpaikkoja etsiessään jopa kilometrejä. Nyt syksyisin olisi erittäin tärkeää poimia pihaan pudonneet ja
epäkelvot omenat, luumut ja päärynät pois, jotta eivät jää kutsumaan
rottia/jyrsijöitä vierailulle.
Ravinnon lisäksi rotta tarvitsee pesimäpaikkoja. Rotat suosivat
kosteita, maanläheisiä paikkoja, joihin ne voivat kaivaa maanalaisia
käytäviä. Romu- ja lehtikasat tulisia siivota pois, sillä ne tarjoavat

hyvän suojan rottapoikueille. Jyrsijöiden sisäänpääsy rakennuksiin
kannattaa estää tilkitsemällä raot sekä tarvittaessa asentaa paikalle riittävän tiheä verkko (aukon halkaisija max. 0,5 cm).
Jätehuolto Rottien torjunnassa ennaltaehkäisy on tärkeää. Kiinteistön jätehuolto tulee järjestää siten, että eläimet eivät pääse jäteastiaan tai kompostoriin, jossa on keittiöbiojätettä.

Loukuttaminen

Tappoloukkujen on oltava riittävän tehokkaita, jotta pyydystettävä eläin ei joudu
kärsimään. Loukku tulee sijoittaa siten,
ettei se vahingoita muita ja se tulee tarkistaa päivittäin. Loukkua ei kannata käsitellä paljain käsin, koska ihmisen käsistä
tarttuva haju voi pitää jyrsijät kaukana
loukusta.
Myrkyttämisen voi hoitaa ainoastaan tuholaistorjuntayritys, koska jyrsijämyrkyt on luokiteltu lisääntymiselle vaarallisiksi ja ne kertyvät myrkyttyneitä
jyrsijöitä syöviin petoeläimiin.
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KAIKKEA, MITÄ KATTOSI TARVITSEE

Asuntokauppa käy
ennätysvilkkaana.
Tule tapaamaan meitä
lauantaina 4.4. Espoon Suurmarkkinoille,
Leppävaaran Leppäraitille.

Pinnoitukset
ja puhdistukset

Tiilikattoremontit

Teräskattoremontit
YLI 50 VUOTTA KATOLLA

Huopakattoremontit

Aurinkovoimalat

Kutsu meidät Kotikäynnille –
me kutsumme sinut ja perheesi
Linnanmäelle!
Toimi pikaisesti, hupilippuja on rajoitetusti.

Kattoturva ja rännit
Kiinteistömaailma Espoo Leppävaara | Pecasa Oy LKV
(09) 2311 0307, leppavaara@kiinteistomaailma.fi
Kauppakeskus Galleria, Konstaapelinkatu 4, 02650 Espoo

Kiinteistömaailma Espoo Laaksolahti | Pecasa Oy LKV

TILAA ILMAINEN KARTOITUSKÄYNTI JA SOITA 040 160 8073
Tilaa maksuton kartoituskäynti
040 160 8073 tai www.aurinkocenter.fi

ILMAISTA, PUHDASTA JA UUSIUTUVAA
ENERGIAA OMALTA KATOLTA
Aurinkovoimalat avaimet käteen -asennettuna
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010 235 2210, laaksolahti@kiinteistomaailma.fi
Kauppakeskus Lähdekeskus, Lähderannantie 22, 02720 Espoo

Sama tuttu Kauppias ja
henkilökunta molemmissa kaupoissa.

LEPPÄVAARA

VALLIKALLIO

Konstaapelinkatu 4, 02650 ESPOO
Palvelemme: ma-pe 6-22, la 8-21, su 9-21

Lintuvaarantie 33, 02650 ESPOO
Arkisin 07-22, La-Su 09-22
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Autokorjaamo

HI US F M
Lintuvaarantie 46 -48
Puh. (09) 5414334
www.hiusfm.fi

Nyt myös nettiajanvaraus!

S. Ranki Oy
Erikoisala Peugeot ja Citroën
Tiedustele muista merkeistä erikseen.

Leppävaaran Laskenta

Aukioloajat arkisin 9-17
(la sopimuksen mukaan)

on nyt

Palokärjentie 3
050-5500884
Taloushallinnon asiantuntijayritys
palveluksessasi
• yritysten perustaminen
• taloushallintopalvelut
• järjestelmäratkaisut
• palkkahallinto
• vero- ja lakipalvelut

Lars Sonckin kaari 14
02600 ESPOO
Puh. 09-541 7275

Auktorisoitu
Taloushallinnon jäsen

Taloushallinnon asiantuntijayritysIlmoita Lintusessa! Tavoitat lähiseudun asukkaat!
palveluksessasi
• yritysten perustaminen
• kaikki taloushallintopalvelut
• sähköinen laskutuspalvelu
• palkkahallinto
• verotuspalvelut

Lintunen

Lintuvaaran omakotiyhdistys ry:n tiedotuslehti

Mediakortti

Puh. 09-541 7275 • www.leppavaaranlaskenta.fi

Julkaisija
Lintuvaaran Omakotiyhdistys ry
Puheenjohtaja Leena Julin
puh. 050 585 8672 • leena.renko@kolumbus.fi
www.omakotiliitto.fi/lintuvaara
Facebook: lintuvaaralaiset

Lars Sonckin kaari 14, 02600 ESPOO

Aineiston jättö, päätoimittaja
Anne Kangas
annekangas68@gmail.com
Levikki
2500 kpl Espoon Lintuvaaran alueella
Ilmestyminen
2-3 kertaa vuodessa
Lehden koko ja rakenne
Koko: 210 x 297, värisyys: 4/4
Galerie art silk 200 g, Stiftattu
Taitto
Minna Isokangas, Adventure Advertising Oy
Painopaikka Punamusta

Ilmoitushinnat
½ sivu
150 euroa

175 x 262
175 x 130
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½ sivu
150 euroa

¼ sivu
75 euroa

85 x 130

A4

Koko sivu
330 euroa

85 x 262

Takakansi
430 euroa
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Kesäkuun jalkapallo- ja monilajileirit Leppävaarassa
Leppävaaran Pallo ry on kokenut leirijärjestäjä ja
seuran leirit ovat joka vuosi keränneet ison joukon innostuneita lapsia mukaan.

Kuuden lajin monilajileirit

Leppävaaran urheilupuistossa 1.-5.6. ja 8.-12.6. klo 8:30 - 16:30, ohjattu toiminta klo 9:00 - 15:00 välisenä aikana.
Lajeina jalkapallo, miekkailu, salibandy, tennis, ultimate ja yleisurheilu.
Leiri on tarkoitettu 2008 - 2013 syntyneille lapsille. Hinta 95 €/vko, sisältää lämpimän aterian ja vakuutuksen.
Leirien lisätiedot: https://www.leppavaaranpallo.com/lepa/jalkapalloleirit tai
sampsa.suhonen@leppavaaranpallo.com, puh. 050 575 4474

LePan perinteiset jalkapalloleirit

LePan perinteiset leirit Leppävaaran urheilupuistossa 1.-5.6. ja 8.-12.6. klo 9:00 - 15:00 välisenä aikana.
Leiriä suositellaan motivoituneille kilpa- ja haasteryhmien pelaajille.
Leiri on tarkoitettu 2007 - 2013 syntyneille lapsille.
Leirin hinta 125 €/vko ja 2 viikon leirit yhteensä 225 €, sisältää lämpimän aterian.
Lisätietoja: sampsa.suhonen@leppavaaranpallo.com, puh. 050 575 4474
Ilmoittautuminen: http://www.ilmari.fi/lepa

Tyttöjen oma jalkapalloleiri

LePan jalkapalloleiri 6 - 13 vuotiaille tytöille Leppävaaran urheilupuistossa 8.-12.6. klo 9:00 - 15:00 välisenä aikana.
Leirin hinta 125 €, sisältää lämpimän aterian.
Lisätietoja: timo.ronkko@leppavaaranpallo.com, puh. 050 514 2655
Ilmoittautuminen: http://www.ilmari.fi/lepa

16 Lintunen

Katso sivuiltamme myös muut harrastevaihtoehdot, kuten Aikuisten jalkapallokoulu
https://www.leppavaaranpallo.com
toimisto@leppavaaranpallo.com

