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Vuoden 2022 seinäkalenteri Lintuvaaran kuvista.
Asiaa omalta alueelta!
Metsälinnunreitin kaava • Lintuvaaran koulun musiikkiluokka esittäytyy • Linnunpöntöt kuntoon!
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Lintuvaaran omakotiyhdistys ry:n tiedotuslehti

Mediakortti Puheenjohtajan palsta

Tapahtuu Lintuvaarassa

Äänestä vuoden 2021
lintuvaaralainen!
Kenestä vuoden 2021 lintuvaaralainen?
Naapurisi, lintuvaaralainen tuttusi,
yritys, joku muu alueemme toimija?

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

Vuoden lintuvaaralainen valitaan taas!

Aineiston jättö, päätoimittaja
Anne Kangas
annekangas68@gmail.com

VIIME VUODEN LINTUVAARALAISEKSI valittiin Lintuvaaran väki
-sivun ylläpitäjät. Äänestä omaa suosikkiasi ja perustele kuka olisi hyvä
valinta tämän vuoden lintuvaaralaiseksi.

Levikki
2500 kpl Espoon Lintuvaaran alueella

ÄÄNESTYS 26.11. mennessä:
Lintuvaaran väki -Facebook-sivuilta tai
sähköpostitse: annekangas68@gmail.com

Omakotiyhdistyksen järjestämä Jouluvire avaa joulun! Tapahtumakutsu takakannessa.

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

Lintunen

Painopaikka Punamusta

Lintuvaaran omakotiyhdistys ry:n
Ilmoitushinnat

Vuoden 2022 seinäkalenteri kuvista Lintuvaarasta.
Lue lisää sivulta 7.

Vuokrattavana
omakotiyhdistykseltä
Telttakatokset

Lintuvaaran Omakotiyhdistyksellä on useampi vuokrateltta. Telttojen vuorokausivuokra yhdistyksen jäseniltä 25 € ja yhdistyksen ulkopuolisilta 50 €.
Tiedustelut: leena.renko@kolumbus.fi, puh 050 585 8672

Oksasilppuri

Bosch-oksasilppurillamme 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. Vuorokausivuokra on
Lintuvaaran Omakotiyhdistyksen jäsenille
10 €, yhdistyksen ulkopuolisille 40 €.

Liity jäseneksi!
SUOMEN OMAKOTILIITTO tarjoaa
jäsenilleen merkittäviä hyötyjä ja alennuksia
yhteistyökumppaneilta – neuvontaa laki-,
rakennus-, energia-, jätevesi- sekä piha- ja
puutarha-asioissa. Koulutuksia, korona aikaan
saatavilla verkkokoulutuksia eli webinaareja,
Aiheina mm. kiinteistökauppa, testamentti,
talon maalaus. Tallenteet ovat katsottavissa
jäsensivuilta. Alennuksia monilta yhteistyökumppaneilta.
Omakotiliittoon voit liittyä osoitteessa
www.omakotiliitto.fi
josta löytyy
Lintuvaaran Omakotiyhdistys.

VUOKRAVARAUKSET:
Vesa Mäntymäki
vesa.mantymaki@gmail.com
puh. 040 963 9570
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Toimitus: Anne Kangas
Taitto: Adventure Advertising Oy
A4
175 x 262
Kansikuva: Adventure Advertising Oy
Painopaikka: Punamusta
175 x 130
Levikki: 2 500 kpl

Leena Julin, puheenjohtaja
050 585 8672, leena.renko@kolumbus.fi
Marie-Louise Hindsberg
044 333 5455, hindsbe@gmail.com
Anne Kangas
040 588 4496, annekangas68@gmail.com
Hannele Lehtonen
050 593 7744, hannele.lehtonen@pp1.inet.fi
Susanna Leikkari
050 594 5457, susanna.leikkari@gmail.com
Vesa Mäntymäki
040 963 9570, vesa.mantymaki@gmail.com
Janne Räty
050 359 2486, janne.raty@aalto.fi
Jenni Somervalli
0400 502 802, jenni.somervalli@kolumbus.fi

Ryobi-pensasleikkurin vuorokausivuokra on
jäsenille 20 €, ei jäsenille 40 €/vrk.
Yhdistyksemme ostaa vuokrakäyttöön sähkökäyttöisen Bosch nurmikon ilmaajan.
Vuorokausivuokra on jäsenille
25 €, ei jäsenille 40 €/vrk.

½ sivu
150 euroa

Lintuvaaran Omakotiyhdistyksen
hallituksen jäsenet 2021

Pensasleikkuri

Nurmikon ilmaaja

½ sivu
150 euroa

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

Maija Tahvanainen (rah.hoit)
040 594 4150, maija.tahvanainen@gallant.fi
Markus Äijänen
040 559 5595, markus.aijanen@gmail.com

¼ sivu
75 euroa

Lintunen, syksy 2021

85 x 130

Lintuvaaran oma kalenteri on ilmestynyt!

330 euroa

85 x 262

tiedotuslehti
Koko sivu

Takakansi
430 euroa

Ihana syksy!
JOKA VUOSI SE YLLÄTTÄÄ kauneudellaan ja tänä vuonna jotenkin erityisen vahvasti. Syksy on minulle mieluisin vuodenaika ja siinä pidän erityisesti ensimmäisistä pimeistä illoista, kun katuvalot heijastavat syksyn värivalloituksen silmille. Syksyn sateetkaan eivät haittaa, koska ne yleensä ovat aika
kepeitä sateita suhteellisen lämpimässä ilmassa. Sitä ihanuutta kestää vain liian
lyhyen aikaa. Tänäkin vuonna se vaan humahti ohi ja olemme keskellä harmaita ja pitkiltä tuntuvia päiviä. Haravointia voisi tehdä viikon putkeen ja silti
niitä lehtiä leijailee pitkin pihaa. Lohtua tuo onneksi lähestyvä joulu ja ulkovalojen tasainen lisääntyminen kiinteistöille. Tekstin mukana olevan kuvan on
ottanut mieheni ja se täydellisesti kuvaa tämän syksyn kauneutta.
Kotialueellamme on jo useamman vuoden pyörinyt hulevesien rakentaminen ja se näkyy monenlaisina muutoksina mm. tiejärjestelyihin. Ajankohta
on varmasti asukkaiden hermoja raastavaa mutta toisaalta kun valmista tulee,
on kadut valaistu upeasti ja asvaltointi vähentää tiepölyä. Luulisi myös, että
tämä remontti vaikuttaa positiivisesti kiinteistöjen jälleenmyyntiarvoon.
Olen kiitollinen alueemme aktiivisista asukkaista, kun ne seuraavat
monesta suunnasta tulevia kaupungin suunnitelmia alueemme ”kehittämiseen”.
Asioista laitetaan mylly pyörimään ja mielipiteet puolesta ja vastaan välitetään
takaisin kaupungin tietoon. Asioita on helppo katsoa virastossa kartalta mutta
se todellisuus voi olla aivan toinen. Omakokotiyhdistys yrittää myös keskittyä
niihin aloitteisiin, jotka voisivat vähentää alueemme viihtyisyyttä. Yksi sellainen on luettavissa tässäkin lehdessä.
Ai niin, jos kiinnostaa yhdistyksemme jäsenyys, ilomielin otamme
lisää jäseniä joukkoomme. Meitä on tällä hetkellä 355 eli hyvin mahtuu lisää
porukkaa mukaan. Jäsenmaksu on 25€ ja siitä 5€ tulee yhdistykselle ja 20€
menee Omakotiliitolle. Omakotiliitolla on paljon erilaisia etuja joihin asukas
voi tutustua netin kautta. Meidän yhdistyksen jäsenedut löytyvät tämän lehden
keskiaukeamalta.

www.lintuvaara.fi

Voimia syksyyn ja tulevaan talveen ja koitetaan pysyä terveenä!

Facebook > Lintuvaaralaiset

Lennu
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Lintuvaaran
omakotitalkkaritoiminta jatkuu
vaikka talkkari vaihtuu
Timo Närvänen on toiminut tämän vuoden omakotitalkkarina Lintuvaarassa.
Timon työskentelyaika päättyy 7.12.2021. Ensi vuodelle pyrimme saamaan uuden
talonmiehen mahdollisimman pian. Tiedotamme heti, kun uusi aloittaa työnsä.
TEKSTI: MAIJA TAHVANAINEN

Mikäli rakentamisessa noudatetaan nykyistä
rakennuskorkeutta sekä olemassa olevia kerrosneliöitä,
yhdistyksellämme ei ole mitään sitä vastaan.

Kommentoimme
Metsälinnunreitin
suunnitelmaa

LINTUVAARAN OMAKOTIYHDISTYS on tarjonnut jäsenilleen
omakotitalkkaripalveluita jo useamman vuoden ajan. Lintuvaaralaiset
ovat ottaneet tämän palvelun hyvin vastaan. Olemme saaneet paljon
kiitoksia omakotitalonmiehen toiminnasta ja näin olemme päättäneet
jatkaa tätä myös tulevina vuosina.
Omakotitalkkarin tarkoitus on tuoda vastaavat talonmiespalvelut asukkaille, mitä kerrostaloasukkailla on huoltomiesten tai talonmiesten taholta järjestetty. Näin iäkkäämmätkin asukkaat pystyvät elämään pidempään kodeissaan.
Omakotitalkkarin työnkuvaan kuuluvat useimmiten fyysiset työt
kuten esim. lumenluonti, hiekotus, nurmikon leikkaus, pensasaidan
leikkaus yms. vastaavat työt. Kodin sisällä tehdään pienimuotoisia
kunnostustöitä ja siivousta. Pienimuotoiset kunnostustyöt ovat töitä,
mitä pystytään tekemään jokamiehen osaamisella.

Toimenkuvaan ei kuitenkaan kuulu henkilöitä lähellä olevia tehtäviä, kuten vuoteen sijaamista. Ne ovat jo erikoistöitä ja kuuluvat
virallisille tahoille. Samoin yli kahden metrin korkeudessa tehtävät
työtehtävät. Nämä katsotaan myös erikoistöiksi, missä on oltava kattavampi vakuutusturva.
Omakotitalkkarilla on kuvallinen henkilökortti ja hän esittää sen
aina uuden asiakkaan luo tullessaan. Näin työn tilaaja pystyy varmistamaan, että kysymyksessä on Lintuvaaran omakotiyhdistyksen talkkari.
Omakotitalkkarin käytön maksuista saa tehdä kotitalousvähennyksen. Vuonna 2021 kotitalousvähennyksen suuruus on 2 250 euroa
henkilöltä ja omavastuu 100 euroa henkilöltä. •

Timolta kiitos lintuvaaralaisille yhteisestä ajasta.
Hän kertoi viihtyneensä ja että lintuvaaralaisten
kanssa on ollut mukava työskennellä.

Lintuvaaran omakotiyhdistys vastustaa Metsälinnunreitin kaava-alueen muutosta (numero 113001).
Lintuvaaran Omakotiyhdistyksen hallituksen jättämä mielipide
Espoon kaupungille Metsälinnunreitin kaava-alueesta (numero 113001)
LINTUVAARA on ollut pientaloalue jo 1800-luvun lopusta, jolloin alueella oli kesäasuntoja. Sodan jälkeen rakennuskanta tiivistyi,
kun alueelle aloitettiin enenevissä määrin pientalojen rakentaminen.
Vanhan Lintuvaaran tulee säilyä pientaloalueena, eikä alueelle tule
rakentaa 4-5 kerroksia kerrostaloja, koska talot muuttaisivat alueen
kokonaiskuvaa ja historiaa. Kaavan muutos ja samalla korkeampien
talojen rakentaminen Metsälinnunreitin tontille voisi mahdollistaa kaavamuutokset myös muualla, jolloin Lintuvaaran pientaloalue menettäisi lopullisesti ominaispiirteensä. Mikäli rakentamisessa noudatetaan
nykyistä rakennuskorkeutta sekä olemassa olevia kerrosneliöitä, yhdistyksellämme ei ole mitään sitä vastaan.
Tontin täyteen rakentaminen ei ole kestävää, koska samalla liikennemäärät yläkoulun ja siirtokoulun vieressä lisääntyisivät merkittävästi.
Lisäksi lähin alakoulu (Lintulaakson koulu) on jo aivan täynnä, vaikka
Leppävaaraan saatiin uusi koulu syksyllä 2021. Liikennemäärät alueen
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ympärillä ovat jo nyt huomattavia ja aiheuttavat vaaratilanteita sekä Lintulaakson että Lintumetsän koulun oppilaille. Alueen infrastruktuuri ei kestä
lisääntyviä liikennemääriä.
Metsälinnunreitin tonttia vastapäätä on juuri kaadettu viheralue ja
näin ollen kaupungin havainnekuva vääristää niin suunnittelijoille kuin
asukkaille annettavaa kuvaa viheralueista. Helsingin Sanomien artikkelissa 3.syyskuuta 2021 koskien Pakilan kaupunginosan lisärakentamista
ilmeni sama huoli, mitä Lintuvaarassakin jaetaan, että kaavamuutokset
”johtavat eräänlaiseen slummiutumiseen, koska vihreä alkaa hävitä”.
Hulevesityöt ovat kaataneet puustoa Lintumetsän koulun vieressä sekä
Kirkkalanpolun ja Metsälinnunreitin risteyksessä, joten parhaillaan tavoitellut kaupungin viherreitit liito-oraville eivät toteudu.
Omakotitaloyhdistys ei vastusta Lintumetsän päiväkodin laajentumista vaan toivookin, että päiväkoti voisi saada lisätiloja. •
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Linnunpöntöt valmiiksi
kevättä varten!
Ylellä oli muutama vuosi sitten Miljoona linnunpönttöä -kampanja,
joka pääsi tavoitteeseensa vajaassa vuodessa. Kampanjalla haluttiin
elvyttää Suomen kolopesijöiden kantaa ja haluttiin kannustaa suomalaisia
rakentamaan linnunpönttöjä sekä kartoittamaan pönttöpaikkoja.

Joululahjavinkki
Vesa Mäntymäki

VESA MÄNT YMÄKI

METSÄTILAN JA KOLOPUIDEN vähetessä pönttöjä olisi erityisen
tärkeää saada talousmetsiin ja taajamien viheralueille. Mikäpä sopisi
paremmin meille lintuvaaralaisille! Esim. kirjosiepoista on pihapiirissä
myös hyötyä, sillä se pyydystää poikasilleen hyönteisiä lähialueelta –
biologista hyönteistorjuntaa siis!
Kaupoissa löytyy valmispönttöjä, mutta niiden mitat ovat usein
vähän sitä sun tätä. Materiaaliltaan monet ovat myös aika huonoja eikä
ulkonäkökään aina ole kiva.
Jos haluat alkaa itse nikkaroimaan, niin hyviä pöntönteko-oh-

jeita löydät mm. Birdlifen nettisivuilta. Sivuilta löytyy ohjeita pönttöjen erilaisista malleista, materiaaleista, sijoittelusta ja huoltamisesta.
Puutavaraa saattaa saada puutavaraliikkeestä parhaassa tapauksessa
jopa ilmaiseksi, kun asiakkaat ovat sahanneet oman tarpeensa
mukaiset laudat ja jättäneet maksamansa ylimääräiset pätkät liikkeeseen. Kannattaa kysyä! Lentoaukon valmis suojapelti löytyy esim.
Puuilosta tai suomenlintuvaruste.com, jos ei itsellä ole sopivaa peltiä
ja tarvittavaa reikäporaa.

Ohjeita pöntön asennukseen ja huoltoon

Lintupönttöjä voi ripustaa tietenkin omaan pihaan ja
muuallekin maanomistajan luvalla. Uusia pönttöjä voi
ripustaa mihin aikaan vuodesta tahansa, mutta paras
aika yleisesti on varhaiskevät. Suositellut ripustuskorkeudet vaihtelevat lintulajin mukaan. Pikkulinnuilla
yleinen ripustuskorkeus on 1,5 ja 3 m välillä. Olisi
hyvä, että pönttöjä ei ripusteta aivan lähekkäin ainakaan, jos niihin on tarkoitus saada asumaan lajitovereita. Pönttöä ripustettaessa ilmansuunnalla ei ole
väliä, kunhan aurinko ei pääse varsinkaan kuumimpana
aikana porottamaan kauan suoraan lintuasumukseen.
Myöskin olisi hyvä, että suuaukon lähellä ei olisi oksia
houkuttelemassa esim. oravia väijymään. Hyvä kiinnitysmateriaali on sinkitty rautalanka tai uv-suojattu naru.
Kiinnitystä on syytä vuosittain seurata ja tarvittaessa
löysätä puun kasvaessa. Pönttö on kuitenkin kiinnitettävä niin tukevasti, ettei se kolise kovallakaan tuulella.
Linnunpönttö on parhaimmillaan maalaamattomana –
ainakin sisäpuolelta.
Lintupönttö olisi hyvä siivota eli tyhjentää vuosittain. Näin vanhaan pesään jääneet lintujen loiset
eivät pääse vaivaamaan seuraavia vuokralaisia eivätkä
pesäainekset täytä pönttöä. Pönttö myös kestää hyvänä
pidempään, jos se tyhjennetään säännöllisesti. Toimenpide kannattaisi tehdä syksyn ensimmäisten pakkasten
jälkeen. Siivousta tehdessä olisi hyvä olla hanskat ja
vaikkapa myös suojamaski. Tarkista siivouksen yhteydessä samalla pöntön kunto mm. pohjan ja katon kestävyys. Pönttöä ei saa avata keväällä ja kesällä, jotta
emot ja poikaset eivät häiriinny. •

10 €
Lintuvaaran oma kalenteri
Teimme Lintuvaaran oman 2022 seinäkalenterin
lähettämistänne hienoista kuvista Lintuvaarasta.
Kalentereita myytävänä Jouluvire-tapahtumassa 27.11.
Lisätiedot ja tilaukset OKY puheenjohtalta Leenalta:
050 585 8672 • leena.renko@kolumbus.fi

Peruspönttöjen mittoja, Birdlife

Lisätietoja linnunpöntöistä www.birdlife.fi
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Lintuvaaran koulun 5M-luokalla on taitavia ja innokkaita soittajia ja laulajia.
Joulun kahdella konsertilla kerätään varoja leirikoulurahastoon.
Luokalta löytyy alttoviulun, harmonikan, poikkihuilun, rumpujen, kitaran,
huuliharpun, kontrabasson ja saksofonin taitajia.

Musiikkiluokalla
laulu ja soitto kuuluu
jokaiseen koulupäivään
Lintuvaaran koulussa on mahdollista opiskella
musiikkipainotteisessa opetuksessa vuosiluokilla 3–6.
Painotettuun opetukseen valitaan oppilaat pääsykokeen perusteella.
Pääsykokeet järjestetään 2. luokan kevätlukukaudella,
musiikkiluokka aloittaa 3. luokan syksyllä.
JONKIN INSTRUMENTIN soittaminen ei ole ehto musiikkipainotteiseen opetukseen pääsemiselle. Kolmesta lapsestani kaksi on pyrkinyt
ja päässyt musiikkiluokalle Lintuvaaran kouluun. Vanhempi heistä
oli innostunut lähinnä laulamisesta. Nuorempaa lasta on kiinnostanut
myös soittaminen ja hän opiskelee musiikkiluokan lisäksi musiikkiopistossa.
Musiikki eli M-luokalla lapset opiskelevat tuntimääräisesti
saman verran kuin toiset lapset rinnakkaisluokilla. Luokkahuoneeseen
astuessa huomaa, että nyt ei olla ihan tavallisessa luokassa: rummut,
piano, ukulele ja kitara kuuluvat sisutukseen siinä missä lasten pulpetitkin.
Lapsilla on omia bändejä, musavälkkiä ja he tekevät opettajan
johdolla erilaisia musiikkiprojekteja. Koronapandemian vuoksi esimerkiksi kevätkonsertteja ei ole voitu pitää, mutta viime kevätlukukauden päätteeksi 5M-luokan vanhemmat saivat videon muodossa
musiikillisen tervehdyksen lapsiltaan.
Lapset tekivät taidonnäytteenään kokonaisen musiikkivideon.
He olivat koulupäivien aikana äänittäneet musiikin ja lauluosuudet
keväisestä laulusta. Opettaja oli kuvannut musiikkivideon, jolla lapset
esiintyivät.
Musiikkivideo oli mukava kurkistus siihen, millaisia musikantteja 5M-luokalla on ja mitä oppilaat olivat koulupäivien aikana puuhailleet. Vanhemmat eivät juurikaan ole päässeet koulun tiloihin viimeisen reilun puolentoista vuoden aikana, joten oli mukana saada
pilkahdus lasten kouluarjesta.
Koronaviruspandemian vuoksi Lintuvaaran koululla ei ole voitu
pitää perinteisiä kevät- ja joulujuhlia. Kaikki luokat – musiikkiluokat
mukaan lukien – ovat vuosittain pitäneet lisäksi discoja koululla, joilla
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on kerätty rahaa luokkaretkiin. Discoja on ollut yleensä Halloweenin
aikaan, ystävänpäivänä ja vappuaaton läheisyydessä. Ne ovat olleet
suosittuja lasten keskuudessa.
Luokkaretkirahaston kerääminen on ollut pandemian aikana
haastavaa, eikä myöskään luokkaretkiä ole voitu järjestää samassa laajuudessa kuin normaalitilanteessa. 5M-luokan oppilaat ja vanhemmat
ovat kuitenkin keränneet rahaa luokan kassaan siinä toivossa, että
jotain yhteistä kivaa voi kuudennen luokan lopussa järjestää.
Nykyisen 5M-luokan mahdollinen leirikoulu sijoittuu syksyyn
2022. Sekä lapset, opettaja että me vanhemmat toivomme, että koululaisten haave yhteisestä matkasta toteutuu. Suunnitelmissa on viettää
2–3 päivää jossain leirikeskuksessa parin tunnin ajomatkan päässä
Espoosta. Lapset ovat opettajan johdolla saaneet itse suunnitella leirikoulua.
Lintuvaaran koulun 5M-luokalla on taitavia ja innokkaita soittajia ja laulajia. Heistä löytyy muun muassa alttoviulun, harmonikan,
poikkihuilun, rumpujen, kitaran, huuliharpun, kontrabasson ja saksofonin taitajia. Innostavaa opettajaa Taru Sillanpäätä unohtamatta.
5M-luokka laittaa kaiken taitonsa ja tahtonsa likoon ja esiintyy
vielä tänä vuonna kahteenkin otteeseen lintuvaaralaisten iloksi. Pienimuotoisista konserteista lapset saavat esiintymiskokemusta, jota koronapandemian aikana ei ole ehtinyt tavalliseen tapaan kertyä. Näistä
esiintymisistä koululaiset myös toivovat saavansa rahaa leirikouluaan
varten.

5M-musiikkiluokan
joulukonsertit
Tule nauttimaan 5M-luokkalaisten esiintymisistä!

inen
Ensimmäinen esiintym
ma
Jouluvire-tapahtu ssa
–17.
lauantaina 27.11. klo 15
ja
n tusinan verran joululaulu
Koululaiset esittävät noi
ni.
hym
ön
luy
the Air, Joulumaa ja Jou
aa
– ikisuosikit Walking in
rah
taa
joit
lah
ta
ien on mahdollis
Esiintyksen jälkeen katsoj
mukaan!
Muistathan ottaa käteistä
.
oon
ast
rah
luokan leirikoulu

Toinen konsertti
Lintuvaaran koul
ulla
lauantaina 11.12.
klo 17 ja 18.30

Kuulemme samat
ihanat joululaulut
lasten soittamina ja
Tilaisuudessa järjes
laulamina.
tetään myös buffetti
, jonka tuotto mene
5M-luokan leirikou
e
lurahastoon. Liput
maksavat 10 euroa.
Tule mukaan nautt
imaan joululauluista
ja tukemaan leirik
oulua!
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Musiikintekijä Lintuvaarasta

Musiikkini on melankolista
suomenkielistä Rap/Pop musiikkia.
Olen julkaisemassa vuodenvaihteen
tienoilla ensimmäisen albumini.

Nimi: Pietari Telsavaara
Artistinimet: Pside, PxJ
Syntymäaika: 1996, Espoo
Motto: Ole paras versio itsestäsi!
Harrastukset: Jääkiekko, frisbeegolf, kuntosali
Olen asunut koko ikäni Lintuvaarassa, Kävin Lintuvaaran esikoulun, ala-asteen ja yläasteen kävin
Lintumetsän koulussa. Ala-asteella olin musiikkiluokalla, olin jo pienenä kiinnostunut musiikista,
mutta musiikkiluokalla kiinnostuin siitä yhä enemmän, ja aloitin pianonsoiton harjoittelun omatoimisesti, näihin aikoihin aloimme pitämään luokkakavereiden kanssa “keikkoja” vanhempieni kellarissa.
Musiikin tuottamisen aloitin yläasteikäisenä, kun teimme kavereiden kanssa huumorimielessä
omia kappaleita. Ensimmäiset omat kappaleeni julkaisin 16-vuotiaana Youtubeen jolloin kuunteluita
tuli lähinnä kavereilta ja sukulaisilta. Jatkoin kuitenkin musiikin tekemistä ja opiskelin musiikin
tuottamista omatoimisesti ja hankin pikkuhiljaa omia laitteita sitä varten. Tästä alkoi ammattimaisempi suunta ja tiesin, että musiikin tekeminen on se mun juttu.

Äänitimme ensimmäisen kappaleemme
Jannen mummon kellarissa, johon teimme
lakanoista ja peitoista äänityskopin.
18-vuotiaina perustimme ystäväni, lintuvaaralaisen Janne Nevalaisen kanssa PxJ – Duon, Ja äänitimme ensimmäisen julkaistavan kappaleemme Jannen mummon kellarissa, johon teimme lakanoista ja peitoista äänityskopin. Vuonna 2020 Julkaisimme PxJ – Lupaan sulle -kappaleen, joka on
kerännyt reilun vuoden aikana noin 170 000 streamia, se on tähän mennessä suosituin kirjoittamani
ja tuottamani kappale. Olemme myös tämän jälkeen olleet mm. Spotifyn Uuden Musiikin -listalla,
Aitoa Suomiräppiä -listalla sekä 50 Viraaleinta -listalla.
Nykyään teen musiikkia omalla studiollani Pitäjänmäessä. Tuotan, sanoitan ja sävellän kappaleita itselleni, PxJ:lle sekä muille artisteille. Aloin juuri tekemään musiikkia omalla, uudella artistinimelläni Pside. Olen julkaissut tällä artistinimellä 2 singleä: Oot ku huume ja Jää viel.

Kiitokset Lintuvaaran ja Lintumetsän kouluille!
Oma musiikkini on melankolista suomenkielistä Rap/Pop musiikkia. Olen julkaisemassa vuodenvaihteen tienoilla ensimmäisen albumini, jota olen työstänyt noin vuoden ajan. Koronan takia en
ole päässyt keikkailemaan, mutta toiveissa olisi päästä keikkalavoille, kun tilanne sen sallii. Suurin
unelmani olisi päästä tulevaisuudessa esiintymään kesäfestareilla. Perustan marraskuussa oman toiminimen, jonka kautta aion jatkossa julkaista kappaleita, sekä tehdä tuotantoja muille artisteille,
tähän mennessä olen toiminut musiikin saralla kevytyrittäjänä. Haluaisin kiittää Lintuvaaran sekä
Lintumetsän kouluja hyvästä pohjasta muusikon uralle! •
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Rotta-asiaa

Ostajaehdokkaita riittää!

Espoon seudun ympäristöterveyden
ohjeita rottien torjuntaan

Olemme avuksi kaikissa kodinvaihtoon liittyvissä asioissa:
hoidamme nykyisen kodin myynnin, autamme löytämään uuden ja
olemme mukana kodinvaihdossa alusta loppuun ja vielä sen jälkeenkin.

Riikka Wirta

Rolf Wirta

Ria Elovaara

Tomi Uljas

Juho Poutanen

Linda Massalin

yrittäjä,
toimitusjohtaja,
LKV, BBA
050 571 3604
riikka.wirta@km.fi

yrittäjä
0400 332 727
rolf.wirta@km.fi

myyntijohtaja,
LKV
045 359 4211
ria.elovaara@
km.fi

kiinteistönvälittäjä,
LKV
040 717 0186
tomi.uljas@km.fi

myyntineuvottelija
050 529 8898
juho.poutanen@
km.fi

myyntisihteeri,
BBA
050 325 7793
linda.massalin@
km.fi

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

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).

Nyt kannattaa todella harkita kodin myyntiä!
Kiinteistömaailma Espoo Leppävaara, Panorama Tower | Pecasa Oy
Uusi osoitteemme on Panorama Tower, katutaso, Hevosenkenkä 3, 02600 Espoo
Puh. (09) 2311 0307, leppavaara.panoramatower@kiinteistomaailma.fi
www.kiinteistomaailma.fi/espoo-leppavaara-panorama-tower

Jätehuolto

Hei etätyöläinen!
Verokorjaamon Veronalle®
-palvelulla saat paksumman
massin

Rottien torjunnassa ennaltaehkäisy on tärkeää. Kiinteistön jätehuolto
tulee järjestää siten, että eläimet eivät pääse jäteastiaan tai kompostoriin, jossa on keittiöbiojätettä.

Loukuttaminen

Kuva:Pixabay

Tiesitkö, että oikealla verosuunnittelulla voit tuplata etätyön palautukset?

Vero
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Veronalle-palvelussa Verokorjaamon ammattilaiset kaivavat todelliset vähennykset puolestasi. Lopputuloksena voit saada palautuksia jopa tuhansia euroja! Palvelu on riskitön,
sillä maksat vain, jos saat itsekin rahaa.
Toimi jo tänään! Katso lisätietoja ja tilaa maksuton kartoitus osoitteessa:
verokorjaamo.com

Myrkyttämisen voi hoitaa ainoastaan
tuholaistorjuntayritys, koska jyrsijämyrkyt
on luokiteltu lisääntymiselle vaarallisiksi ja
ne kertyvät myrkyttyneitä jyrsijöitä syöviin
petoeläimiin.

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.
ja 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.

ROTTIEN JA HIIRTEN
TORJUNTAA
TARJOUS
Lintuvaaran omakotiyhdistyksen alueelle:

290 € /omakotitalo
alv sisältyy hintaan.
• Kolme torjuntakertaa noin 35 päivän aikana
• Asennamme neljä syöttiasemaa, joihin
torjunta-aine annostellaan. Syötit ovat
kiinteitä paloja, jotka kiinnitetään rautatankoon.
• Torjuntatyössä käytämme TUKSin hyvksymiä
torjunta-aineita.
• Tästä palveusta saa kotitalousvännystä.
Lisätiedot ja varaukset:
Helsingin Tehotorjunta Oy
kalevi.kauppinen@helsingintehotorjunta.fi
puh. 0500 430 885
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Lintuvaaran omakotiyhdistys ry:n tiedotuslehti

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

½ sivu
150 euroa

¼ sivu
75 euroa

85 x 130

A4

Koko sivu
330 euroa

85 x 262

Takakansi
430 euroa

Talvikauden ilmoittautumiset on avattu
Talven jalkapallokoulu on tarkoitettu vuonna 2016-17
syntyneille pojille ja tytöille.
Perhefutis on lapsen ja vanhemman yhteinen, suosittu harrastus, jossa
nautitaan liikunnasta monipuolisesti ja turvallisesti ilman suorituspaineita.
Toiminta on yhteistä oppimista ja oivaltamista kiireettömässä ilmapiirissä.
Perhefutista suositellaan 3-5 -vuotiaille lapsille ja heidän vanhemmilleen.
Ilmoittautuminen: www.leppavaaranpallo.com/ilmoittautuminen/
Lisätietoja: sampsa.suhonen@leppavaaranpallo.com
puh. 050 575 4474
Katso sivuiltamme myös muut harrastevaihtoehdot ja
aikuisten jalkapallokoulut.

https://www.leppavaaranpallo.com
Fanituotteet https://lepashop.fi/
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Joulutori

Lintuvaaran perinteinen
Joulutapahtuma

Glögiä
Pipareita
Puuroa

JOULUVIRE
Rakennusvireen tontilla
La 27.11.2021 kello 15-17
Tervetuloa!
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