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LINTUNEN

Puheenjohtajan palsta

Hyvät lintuvaaralaiset,
Nyt on se aika vuodesta,
jolloin on syytä panna
heijastimet heilumaan ja
ottaa kävelysauvat mukaan
ja lähteä kamppailemaan
kaamosmasennusta ja
pimeätä aikaa vastaan.
Luin juuri äskettäin ilmestynyttä
Espoon kaupungin tulosennustetta ja
tulevien vuosien budjettiarviota. Se
näytti yhtä synkältä ja harmaalta kuin
tämä syksyinen sää. Tämän vuoden
verokertymäksi oli arvioitu 828 miljoonaa euroa eli vähennystä viime vuoteen oli 7 %. Vastaavasti toimintamenot
ovat nousset n. 4 % , joten tämä aiheuttaa
kunnallisveroprosentin nousun puoli
prosenttiyksikköä ja samoin kiinteistöverokin nousee 0,5 % sta 0,65% iin.

Kaupungin velkaantuminen on nopeata
ja tulevaisuuden pilvet pysyvät tummina vielä vuosina 2005 ja 2006. Tämä
luonnollisesti aiheuttaa investointien
pienenemistä ja hidastumista, kirjastojen
sulkemisia ja muita säästötoimenpiteitä.
Esimerkiksi koulutoimen osalta säästöohjelma on ensi vuodelle 4 % ja seuraavana vuonna ohjelmaa jatketaan.
Luonnollisesti tästä seuraa perusopetuksen heikentyminen, luokkien ryhmäkoot suurenevat jne. Siispä ei olekaan
ihme, että vanhempainyhdistykset ovat
huolissaan ja keräsivät hetkessä
17 000 nimeä adressiin koulusäästöjä
vastaan.
Vaikka kaupunki lupaakin, että vanhuspalvelut, koulutus, lapset ja tervydenhoito ovat aloja, joiden toimintoja ei
haluta vaarantaa, niin kuitenkin pieni
epäilyksen varjo lankeaa asian ylle.
Ylläoleva koskee koko Espoota, mutta
valitettavsti sillä on myös merkitystä
Lintuvaarankin alueelle. Katu- ja
viemäriasiat eivät varmaankaan edisty
toivotulla nopeudella. Katutilanteesta
kaupunki piti 18.11. infotilaisuuden ja
siitä on lehdessämme erillinen juttu.

jatkoista aiomme olla yhteydessä
Uudenmaan liittoon. Esityksen mukaan
Lintukallio säilyy suojeltuna. OKY on
myös anonut maankäyttölupaa Lintuvaaran koululaisille ja päiväkotilapsille rakennettavaa luonto/kulttuuripolkua varten.
Polku kulkee Lintukallion, Leppävaaran
urheilupuiston ja Monikon puron alueilla. Luonto/kulttuuripolun suunnittelu
tapahtuu yhteistyössä koulun ja päiväkodin opettajien kanssa ja tavoitteena on
tukea ja elävöittää lasten ympäristö- ja
kotiseututiedon, biologian, maantiedon
ja historian opetusta. Alue on kasvustoltaan rikas ja historialtaan kiinnostavaa seutua.
Pajuniityn tulevan uuden asuntoalueen
suunitelmat ovat vielä kesken, mutta
pidämme silmämme avoimina ja otamme mielellämme vastaan mielipiteitä
asian tiimoilta.
Myös kaikki muut ehdotukset ja mielipiteet Lintuvaaran kehittämiseksi ovat
tervetulleita.
Talvisin terveisin
Aslak Pentikäinen

Uudenmaan maakuntakaavehdotus on
ollut nähtävillä ja siihen OKY:lla oli
suurimpana muistutuksena ja vastineena Lintuvaarassa olevan viheralueen
pieneneminen. Myös tulevan Kehä II
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Niukkuutta jaossa
Kunnallisneuvos ja
kaupunginhallituksen
vara-puheenjohtaja Karl
Koivunen oli järjestänyt
18.11. tiedotustilaisuuden
Lintulaakson koululla
Lintuvaaran tie- ja kaavaasioista. Kuuntelijoita paikalle oli saapunut noin 40
henkeä.
Lyhyessä alustuksessaan Kalle mainitsi
tosiseikan, että pohjoinen Lintuvaara on
jäänyt eteläisen Espoon varjoon ja kaupungin velvoitteet eivät ole toteutuneet
ja ongelmana lähinnä ovat olleet
liikenne- ja tieasiat ja sen myötä lasten ja
vanhusten turvallisuus.
Espoon kaupunkia edustivat kaupungin insinööri Martti Tieaho ja suunnitteluinsinööri Sinikka Ahtiainen.
Martti Tieaho loi yleiskatsauksen ensin
menneiden vuosien investointeihin ja
mainitsi, että vuosisadan vaihtuessa
Espoon kaupunki sijoitti jopa miljardi
markkaa rakentamiseen. Nyt rahahanat
ovat sulkeutuneet ja investoinnit luonnollisesti ovat sen mukaiset sekä aikataulu hidastuu.
Tieaho mainitsi vanhojen alueiden
vesihuollosta (kunnallinen viemäri- ja
vesijohtopalvelu) haja-asutusalueilla ja
niiden kuntoonsaattaminen on aikataulutettu tapahtuvaksi 2007 mennessä.
KTP-alueita (kaavoitetut ja tiivistetyt pientaloalueet) hän mainitsi olevan
kaupungin alueella 25 kappaletta. Näille
alueille on tarkoitus rakentaa 1 300
000 kerrosneliömetriä lisää ja kaikkien
KTP-alueiden on arvioitu olevan valmiita 2018. Tällöin puistot, kadut ja
sadevesiviemäröinnit olisivat kunnossa.
Lintuvaaran kohdalla ns. KTPalueen jälkeenjääneisyysarvio oli:
• kadut 9,4 milj. euroa
• sadevesiviemäröinti 2,2 milj. euroa
• puistot 0,7 milj. euroa
eli yhteensä 12,3 milj. euroa.
Tällöin kaikki tiet olisivat myös kaavan
mukaisessa kunnossa.
Näissä asioissa on ongelmana mm.
prioriteetti (voi tulla uusia alueellisia
projekteja) ja tämä voi muuttaa jo sovitun kohteen aikataulun myöhäisemmäksi. Tarkoituksena on myös kehittää
alueellisia pääkatuja ja jättää pienimuotoisemmat tiet myöhäisempään
ajankohtaan.
Lintuvaaran tieasioita esitteli
suunnitteluins. Ahtiainen ja siitä
luonnollisesti virisi vilkas keskustelu.
Kaupungin kanta oli aika yksioikoinen
siltä osin, että kaavan muuttaminen on
vaikeaa ja sitä on seurattava (vaikka

olisi huonokin päätös). Muussa tapauksessa hankkeet viivästyvät uuden
käsittelykarusellin myötä.
Lintuvaaran aukion luvattiin olevan
valmis syksyn kuluessa. Tällöin valot
ja bussipysäkit ovat myös toiminnassa.
Tässä yhteydessä myös esitettiin paluuta
entiseen järjestelyyn ja risteyksen korvaamista esim. liikenneympyrällä,
mutta esiin tuli taas vahvistettu kaava.
Viiden tien risteyksestä mainittiin,
että siitä on ollut yksi valitus, joka on
hidastuttanut projektia. Uusi aikataulu
ajoittaa rakentamisen ensi ja seuraavaan
kesään eli 2004 ja 2005. Risteykseen
rakennetaan saarekkeita ja suojateitä.
Yleissuunnitelma koskien Lintulaaksontietä on valmistunut noin
kuukausi sitten ja joulun jälkeen kaupungilla on tarkoitus järjestää yleisötilaisuus. Tämän tiesuunnitelman
mukaan on tarkoitus rakentaa kevyenliikenteenväylä kulkemaan tien rinnalle.
Liittymäjärjestelyt ovat vielä tekemättä.
Pohjoisen Lintuvaarantien yhteyteen ei ole suunniteltu kävelyteitä.
Todettiin myös, että siinä on paljon
raskasta- ja linja-autoliikennettä.
Myös Lintulaakson koululle on tarkoitus tehdä kevyenliikenteen yhteydet.
Kaupungin edustajien mukaan suuri
ongelma on laaja alue, jolloin kokoojayhteydet liikenteessä puuttuvat. Vastaavasti kokouksen osanottajat toivat huolensa julki ulkopuolisten läpiajoista eri
alueilla, mm. Hämevaaran kautta. Nämä
ruuhkauttavat Lintuvaaran liikennettä
sekä lisäävät vaaratilanteita. Yleisesti
todettiin, että sääntöjen noudattaminen
alueellamme on heikkoa.
Epäiltiin myös, että Mestarin
tunnelin rakentamisaikana Lintuvaaran
tiet tukkeutuvat. Kaupungilta perättiin
myös kokonaisnäkemystä suuremmalta
alueelta ja niissä tehtävien muutoksien
vaikutuksista alueellemme.
Liikenteen hillitsemiseksi ehdotettiin myös töyssyjä, mutta asia jäi kesken.
Hankimme lisätietoja liikennemääristä.
Summa summarum: Rahaa on vähän
potissa ja se ei millään tule riittämään
kaikkiin kohteisiin samanaikaisesti. Nyt
onkin tärkeää päättää lintuvaaralaisten
kesken, mihin kohteisiin haluamme
ensisijaisesti priorisoida vähät euromme. Onko parempi saada joku projekti
kerralla kuntoon ja odottaa sitten
seuraavaa vai “riipiä“ pieniä osasia
vähän joka paikassa.
Tämän vuoksi toivommekin keskustelua
ja ajatusten vaihtoa teidän toiveistanne.
Tarvittaessa voimme järjestää yhteisen

tilaisuuden ja miettiä yhdessä
jatkotoimenpiteitä.
Antakaa palautetta!
Yhteistyöterveisin
Aslak Pentikäinen

Omakotiyhdistyksen
joulujuhla
vietetään Lintulaakson
koululla torstaina
11.12.03 klo 17.30 alkaen.
Ohjelmasta ja tarjoilusta vastaavat
tällä kertaa Mäkkylän ala-asteen
vanhempain yhdistys ja oppilaat
opettajineen.
Myös joulupukki tulee käymään
ja jos haluat, että pukki tuo
lahjan (lahjoja), tuo parin euron
hintainen nimetön paketti/lapsi.
Näin toimien ei tuoteta turhaa
mielipahaa kenellekään.
Tavataan joulujuhlissa!
Lintuvaaran Omakotiyhdistyksen
hallitus toivottaa kaikkille
lintuvaaralaisille

Rauhallista Joulua ja
Onnellista Vuotta 2004
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Pajuniitty – Espoo
SUUNNITELMAN SELOSTUS
SIJAINTI

Pajuniitty sijaitsee Espoon ja Helsingin
rajalla. Sitä rajoittaa etelässä Mäkkylän
metsän kaava-alue lännessä Lintulaakson kaava-alueen raja ja pohjoisessa
Uusmäen pientaloalue. Itäpuolella
sijaitsee Helsingin Konalan pientaloalue.
Pajuniityltä on 800 metrin ajoyhteys
Kehä I:lle. Leppävaaran asemalle on n. 2
km.
Alueen konaispinta-ala on n.36,5 ha.
POHJOISOSA - ALUE 1:
Tonttitehokkuus keskimäärin e=0,4.

Alueelle sijoitetaan 2-kerroksisia kaupunkipientaloja.
KAAKKOISOSA - ALUE 2:
Tonttitehokkuus keskimäärin e=0,2–0,4.

Rivatalotontit ympäröivät kallionkielekettä. Eteläosa toteutetaan kaupunkipientalomallia soveltaen. Lisäksi alueelle
sijoittuu 10 omakotitonttia. Alueen
rakennukset ovat 2-kerroksisia.
LÄNSIOSA - ALUE 3:
Tonttitehokkuus keskimäärin e=0,4–0,8.

Alueen pohjoisosaan on sijoitettu
4-kerroksia rakennuksia.
Eteläosaan on esitetty sijoitettavaksi
kaupunkipientaloja, kerrosluku 2.
Koulu- ja päiväkotirakennusten tonttia
sekä peli- ja leikkikenttää rajaavat läpiajokatu sekä vesijohdon suoja-alue. Ne
toteutetaan puistomaisina, osana suunnittelualueen viherväyliä ja niittymaisemaa.
YLEISIÄ SUUNNITTELUTAVOITTEITA:
YMPÄRISTÖ

Rakennukset ja tieverkosto on suunniteltu maasto-olosuhteet, näkymät ja
ilmansuunnat huomioon ottaen.
Suunnittelualueen keskelle, kaakkoisluode-suuntaisesti jää puronvarsi- ja
niittymaisema. Olemassaolevan rakennetun ympäristön sekä suunnitelmassa
esitettyjen rakentamisalueiden väliin on
jätetty selkeät suoja-vyöhykkeet.
Kerrostaloaluetta rajaa lisäksi kaupunkimassat luoden siirtymävyöhykkeen
olevaan rakennuskantaan nähden.
Tieverkosto on suunniteltu siten, että
se katkaisee mahdollisimman vähän
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ulkoiluväyliä. Kaikilla kaduilla on
kadunvarsipysäköintiä paitsi joukkoliikenneväylillä. Risteykset toteutetaan
liikenneympyröin tai muin vastaavin
järjestelyin ajonopeuksien hillitsemiseksi. Tunnusomaista katumaisemalle
on aukioiden sarja. Ne toimivat kiintopisteinä alueella.
Alueelle 1 sijoittuu "kivipuisto", Jossa
muinaisjäänteenä tutkittu kiviröykkiö.
Tähän puistoon liittyy myös säilytettävä
puistotie sitä reunustavine puuistutuksineen.
KAUPUNKIPIENTALOT A - ALUEET

Valtaosa alueelle osoitetusta rakennusoikeudesta toteutetaan matalana ja
tiivinä ns. kaupunkipientalokonseptilla.
Tämä tarkoittaa pientalomaista asumista
tonttikohtaisen tehokkaan maankäytön
puitteissa. Rakennukset on mitoitettu
siten, että samassa rakennusrungossa on
mahdol-lista toteuttaa pienasuntoja siinä
missä perinteisiä rivitaloratkaisuja.

Pysäköinti on hajautettu ja sijoitettu
mm. rakennusten päätyihin sijoittuviin,
katoksiin. Pysäköinti sallitaan myös
tonttikaduille. Tiiviillä ja matalalla
rakentamisella mahdollistetaan myös se,
että suuri osa Pajuniittyä voidaan jättää
avoimeksi ja rakentamattomaksi.
Tonttitehokkuus keskimäärin e=0,42
KERROSTALOKORTTELIT
AK-ALUEET

Alueen luoteiskulmasta on varattu 2–3
korttelia kerrostalorakentamista varten.
Rakennukset ovat 4-kerroksisia, osin
rinteisiin porrastuvia massoja.
Alueen pysäköinti toteutetaan keskitetysti erillisissä pysäköintirakennuksissa.
Näin säästetään oleva metsikkö laajoilta
asfaltoiduilta kentiltä.

LINTUNEN

maailmanmestari Japani oli jälleen
omaa luokkaansa, puhtaalla ja
näyttävällä ohjelmallaan.
Ensimmäisen kilpailupäivän
jälkeen Golden Spirit kiilasi itsensä
toiseksi heti Japanin jälkeen.
Taakse jäi muun muassa kova
haastaja Taiwan. Toinen kilpailupäivä tiesi tiukkaa kilpailua, sillä
pienikin virhe saattoi tietää
sijoituksen tippumista. Golden
Spirit piti kuitenkin pintansa ja
suoritti ohjelmansa vielä paremmin kuin edellisenä päivänä.
Japani ei kuitenkaan sortunut virheisiin ja näin säilytti paikkansa
maailman parhaimpana joukkueena. Golden Spiritin tytöille
hopeamitalit olivat yllätys, sillä
vaikka mitali oli tavoitteena, ei
joukkue uskonut pääsevänsä aivan
näin lähelle Japania.

Cheerleadingia
maailman huipulta
Järjestyksessään toiset
cheerleadingin maailmanmestaruuskilpailut järjestettiin
Manchesterissa, Euroopan
suurimmalla sisäareenalla
15.–16. marraskuuta.
Suomesta kilpailuun lähtivät
helsinkiläisjoukkueet Golden
Spirit, Funky Team sekä
Funky Dance team. Tavoitteet
olivat korkealla, sillä lajin
ensimmäisissä MM-kilpailuista Japanista Suomen
joukkueilla oli tuomisinaan
jopa kolme pronssimitalia.

Tämän vuoden kilpailuissa oli mukana
jopa 23 joukkuetta 10 eri maasta.
Kilpailut järjestetään kahden vuoden
välein.
Golden Spirit Angels kilpaili naisten
cheer-sarjassa, jossa ohjelma koostuu
tanssin, huutojen ja permantoakrobatian
lisäksi näyttävistä heitoista ja pyramideista. Joukkue oli hionut kuvioitaan
yhdessä lähes vuoden ajan ja hallitsevan
Suomen mestarijoukkueen tavoitteet
olivat sen mukaiset. Kilpailut olivat
kaksipäiväiset, ja molempina päivinä
piti pystyä parhaimpaan suoritukseen,
sillä molempien päivien suorituspisteet
laskettiin yhteen. Ennakkosuosikkina
kilpailuun lähtenyt hallitseva

Suomalaisten menestystä kilpailuissa täydensi tanssijoukkueen
toinen sija ja Funky Teamin sekajoukkuekin sijoittui omassa erittäin
kovatasoisessa sarjassaan neljänneksi. Kilpailut olivat jokaiselle
tytölle unohtumaton kokemus, sillä
tunnelma kilpailla monen tuhannen katsojan edessä maailman
huippujoukkueiden kanssa oli mieleenpainuva. Golden Spirit joukkueen seuraava tähtäin on kevään
SM-kilpailuissa, missä joukkue
lähtee puolustamaan mestaruuttaan.

Meri Nyholm
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Lintuvaaran koulun
6 B:n leirikoulu
Tiistaiaamuna me Lintuvaaran koulun 6B luokkalaiset kokoonnuimme tilausbussin eteen. Oli syyskuun
9 päivä ja olimme lähdössä
leirikouluun Rantasalmelle
lomakylä Järvisydämeen.
Takaisin palaisimme perjantaina 12. syyskuuta.
Neljän tunnin matkan jälkeen meidät
sijoitettiin 4 –8 hengen mökkeihin.
Mökit olivat kaikilla mukavuuksilla
varustettuja. Asetuttuamme taloksi
saimme välipalaa päärakennuksessa ja
sen jälkeen lähdimme soutelemaan
kirkkoveneellä Saimaan vesillä. Sää oli
lämmin 20 astetta, joten palattuamme
soutamasta pulahdimme viileään
veteen. Käytössämme oli myös vesiliukumäki! Ilta oli vapaata aikaa.
Leirikoulussamme piti kerätä kymmenen kasvia ja kirjoittaa päiväkirjaa.
Seuraavana aamuna aamupalan jälkeen
lähdimme tilausbussilla Savonlinnaan.

6

Meillä oli opastuskierros Olavinlinnassa, jonka jälkeen oli tunti aikaa
tutustua Savonlinnan kaupunkiin.
Matka jatkui iltapäivällä Punkaharjulle
Metsämuseo Lustoon. Ruokailimme
siellä ja oppaamme esitteli paikan.
Parasta siellä oli maailman suurin vieraskirja, johon jokainen sai piirtää,
sekä hiljaisuuden huone, joka oli ollut
esittelemässä Suomen osastoa maailmannäyttelyssä. Huoneessa kuuli vain
luontoääniä ja näki mitä luonnossa
liikkui. Illaksi tulimme majoituspaikkaan ja ruokailun jälkeen vuorossa oli
makkaranpaistoa ja saunomista.
Rannassa oli veneitä vapaasti käytössä
ja pojat kokeilivat veneen kelluvuutta
ilman tulppaa ja kyllähän se vene
siitä alkoi pohjaan vajota. Pojat olivat
kuitenkin ihan rannassa ja tilanne oli
vain hauska ainakin katselijoille!

niinpä pojilla oli loppupäivä märissä
vaatteissa. Hyvä puoli asiassa oli se,
että aurinko paistoi ja oli lämmintä.
Paluumatka laivalla kesti tunnin ja
pääsimme heti ruokapöydän ääreen.

Torstaina lähdimme Linnasaareen
laivalla. Päivän ohjelma oli luontopolku
ja melontaretki. Luokka jaettiin kahteen
ryhmään ja osa meni melomaan ja osa
luontopolulle. Linnasaaressa melontaretkellä kaatui vain yksi kanootti ja

Lopuksi kiitoksia teille kaikille, jotka
tukivat meitä meidän varainhankinnassa.

Paikalla oli myös toinen leirikouluryhmä, joka oli Helsingistä. He olivat
oikein tilanneet diskoonsa tiskijukan
ja niinpä he pyysivät myös meidät
mukaansa. Disko oli mukava ja viimeisen illan kunniaksi heitimme opettajan
järveen, mutta taisi sinne lentää oppilaitakin…
Viimeisenä aamuna saimme nukkua
pitempään ja kello 11.00 lähdimme kohti
Lintuvaaraa.
Kaikkien oppilaiden mielestä leirikoulu
oli oikein ihana ja monet haluaisivatkin
mennä Järvisydämeen uudestaan.

Teksti: Soﬁa Tuisku

Piirros: Inka Luhtanen
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Mansikkalan hiivaleipä
Jos leppävaaralaisilta kysyy,
mitä herkkuja he muistavat
tai mitä makunautintoja
heille voisi tulla mieleen
menneiltä ajoilta, saa vastaukseksi Mansikkalan hiivaleipä.
Leppävaaran muistojen
illassa Ruusutorpan koululla
14.11.02 oli monia vanhoja
leppävaaralaisia, jotka
toivat vanhoja valokuvia ja
vaihtoivat tietojaan. Olin jo
ennen sinne menoa ajatellut
kirjoittaa hiivaleivästä, sillä
muistan hyvin sen ihanan
maun. Äitini tilasi Mansikkalasta tarjoomukset merkkipäiville.
Teoksessa Espoon rakennuskulttuuri ja
kulttuurimaisema (1991) esitellään
Mansikkalan leipomo. Se oli aloittanut
toimintansa jo 1919 vuokratiloissa
Friisinmäellä. Leivät oli kuljetettu
käsikärryillä Landénin, Axelsonin ja

Ahosen kauppoihin Leppävaarassa.
Leipomo sai 1928 oman talon Lintuvaarantien varteen, jossa se toimi vuoteen
1972, kunnes leipomo lopetettiin. Niin
kauan leppävaaralaiset saivat nauttia
Mansikkalan hiivaleivästä, jonka resepti
lienee kadonnut. Omat muistoni Mansikkalan hiivaleivästä liittyvät Harakkaan eli nykyiseen Lintuvaaraan.
Kotitalomme (nykyään Punatulkuntie
2) viereisellä tontilla oli pieni ruokapuoti. Siellä oli aluksi Väyrysen, sen
jälkeen Lipposen ja lopuksi Nybergin
talouskauppa. Nyberg lopetti, kun
Lintuvaarantien vastakkaiselle puolelle
tuli suurempi Kärkkäisen talouskauppa.
Näissä kaupoissa sisareni kävi ostoksilla. Hän toi sieltä Mansikkalan hiivaleivän, jota saimme syödäksemme vielä
lämpimänä. Leivän päälle siveltiin voita.
Joskus vielä lenkkimakkaraa päälle.
Se oli herkkua. Kannikkapalan sai
ensinnä ehtivä. Rusina- tai hunajaleivät
eivät vetäneet vertoja Mansikkalan
hiivaleivälle. Kumma kyllä, se oli myös
parempaa kuin ruisleipä. Polakka tai
ranskanleipä eivät maistuneet yhtä
hyvälle. Nykyiset Elannon tai Primulan
hiivaleivät eivät valitettavasti tunnu
yhtä maukkailta. Mansikkalalla on ollut

erityisen hyvä resepti ja paistouuni. Tai
sitten lapsuuden makuelämykset ovat
olleet voimakkaammat. Silloin osattiin
iloita ja nauttia vähemmästäkin kuin
nykyään.
Katri Sarmavuori

Katri Sarmavuori on Espoon kirjailijoiden puheenjohtaja ja ammatiltaan
professori. Hän on kirjoittanut
kotitalostaan neljä runoa kokoelmassaan
Ihmettelyä, elämää, työtä (Fenix 1999).
Hänen äitinsä, Leppävaarassa
opettajana ollut Inni Meriö julkaisi
runsaasti runoja Espoon Sanomissa
1960-luvulla.
Prof. Sarmavuori on kiinnostunut
lintuvaralaisten muistoista osana
Espoon kaupungin projektia. Ota
yhteyttä email: katsar@utu.ﬁ

Kirjamessut
Kirjamessut ovat kirjanystäville syksyn kohokohta.
Omat lempiosastoni olivat
Suomalaisen kirjakaupan
osasto, Akateemisen kirjakaupan osasto ja Antikvaariset kirjamessut -osasto.
Muualle ei oikeastaan olisi
ehtinytkään.

Nuortenkirjoja oli parhaiten ehkä
Suomalaisen kirjakaupan osastolla.
Antikvaarisilta kirjamessuilta saattoi
tehdä löytöjä ja löytää vanhojakin
aarteita.

Kirjamessujen ehdoton hyvä puoli on se,
että siellä tapaa kirjailijoita ja kääntäjiä.
Itse tapasin kirjamessuilla kerran Harry
Potterien kääntäjän Jaana Kaparin ja
sain hänen nimikirjoituksensa. Hyvää
myös on se, että näkee yhdellä kerralla
paljon kirjoja ja voi käydä ikään kuin
monessa kirjakaupassa samalla reissulla.

Liitteenä messuilta kuva, jossa haastatellaan kahta sisarusta, jotka tekevät
nuorten kirjoja esim. Risto Räppääjäsarjaa. Koulumme luokat 6 B ja 6 C
olivat messuilla mukana.

Koulumme on mukana Netlibriskirjallisuuspiirissä, jota käydään verkossa. Messuilla Netlibris palkittiin
rahapalkinnolla.

Teksti ja kuva:

Susanna Keinänen 6 C
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Kodin ja koulun yhteistyö lintuvaaralaisnuorten parhaaksi
Olen asunut 10 vuotta
Lintuvaarassa, mutta tänä
syksynä olen tuntenut itseni
lintuvaaralaisemmaksi kuin
koskaan. Aloitin nimittäin
elokuussa Lintumetsän yläasteen äidinkielen ja kirjallisuuden lehtorin viran hoitamisen. Yhtäkkiä minulla on
kontakteja lukuisiin Lintuvaaran ja lähiseudun koteihin, lenkkipolun varrella on
useita tuttuja tervehtimässä
eikä bussissakaan tarvitse
olla vailla juttuseuraa tuntemattomana muiden joukossa.
Mukavat oppilaani ja heidän
vanhempansa ovat kiinnittäneet minut kotiseutuuni
aivan uudella tavalla.
Koulut ovat kotiseutukeskuksia, jotka
kokoavat alueen perheet yhteen oppilaiden kautta. Lintumetsän koulu ja
alueen alakoulut, Lintuvaara ja Lintulaakso, haluavat olla osa alueen elämää.
Ne ovat meidän koulujamme, joissa
kotien tuella kasvatetaan ja opetetaan
meidän lapsiamme.
Jos oppilaamme töhrivät bussipysäkin
katoksen, tulemme koulun porukalla
esim. ympäristöpäivänä siivoamaan. Jos
taas koulun alueella viikonlopunkin
aikana alueen asukkaat näkevät häiriköintiä, voi kuka tahansa puuttua
siihen. Yhdessä meidän kaikkien tehtävänä on pitää huolta niin ympäristöstämme koulussa ja koko Lintuvaarassa
kuin nuoren polven lintuvaaralaisistamme.
Lintuvaara on onneksi alue, jossa vanhemmat välittävät ja huolehtivat lapsistaan. Vanhempainilloissa ja muissakin
yhteydenotoissa välittyy halu tukea
yhdessä nuorisoamme kasvamaan
kunnollisiksi aikuisiksi. Yhdessä opetamme välittämään toisistamme ja
ympäristöstämme.
Lintumetsän koulun oppilaat ovat
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harvinaisen kunnollisia ja tunnollisia
nuoria. Heidän kodeissaan ollaan kiinnostuneita heidän tekemisistään. Pääosin nuoret kantavatkin vastuunsa ja
hoitavat tehtävänsä hienosti.
Aina ei kuitenkaan ole helppoa olla
murrosikäinen nuori. Aina ei myöskään
huvita puhua ongelmista meille aikuisille: opettajille ja vanhemmille. Silloin
tarvitaan oikeita, kunnon ystäviä, jotka
ovat valmiita kuuntelemaan. Myös hyvät
harrastukset auttavat nuoria pysymään
kaidalla polulla, etteivät yhteiskuntamme vääränlaiset houkutukset veisi liian
varhain liian aikuiseen ja raakaan maailmaan tai harhapolulle.
Espoossa on hyvä harrastaa vapaaehtoisesti kouluajan ulkopuolella, mutta se
vaatii aina kodeilta aikaa ja rahaa.Koulut yrittävät osaltaan tukea oppilaiden
harrastuksia. Tämän toiminnan tuloksista saimme nauttia mm. Lintumetsän
koulun Kaamoskonsertissa, jossa n. 200
kuulijaa pääsi osalliseksi oppilaittemme
upeista musiikkiesityksistä. Musiikinopettaja Hanni oli uupumatta nähnyt
vaivaa nuorten eteen, ja innostus oli
valtaisa esiintyneiden nuorten artistien
joukossa.
Samaan aikaan yläasteen valtakunnallisissa opetussuunnitelmissa kuitenkin
vähennetään entisestään valinnaisaineiden määrää, mikä heijastuu erityisesti taide- ja taitoaineiden oppituntien
määrään. On käsittämätöntä, että
ainoastaan 7.-luokkalaisille on pakollisissa opinnoissa vain yksi kurssi niin
musiikkia kuin kuvaamataitoakin
kunakin lukuvuonna! Myös taitoaineita
ja liikuntaa opetetaan paljon vähemmän
kuin meidän opettajien ja vanhempien
omana kouluaikana.
Väitän, että taito- ja taideaineet ja liikunta ovat juuri niitä, joiden avulla
niin psyykkinen kuin fyysinen kunto
pysyy sellaisena, että nuoret jaksavat
ylipäätään keskittyä lukuaineisiin.
Musiikin, kuvaamataidon, liikunnan,
tekstiili- ja teknistentöiden, kotitalouden
ja ilmaisutaidon kursseissa on mahdollisuus purkaa nuoruuden ahdistustakin kullekin sopivalla tavalla – jollekin

se on helpointa bändissä soittaen, kun
taas joku purkaa energiaansa lenkkipolulle. Kun valinnaiskurssien määrä
vähenee, ja pakollisia taide- ja taitoaineita on kovin vähän, ei yksinkertaisesti
enää voida tukea nuoria yhtä monipuolisesti heidän kasvussaan tasapainoisiksi
aikuisiksi.
Toki teemme yhä kaikkemme ja parhaamme, jotta voisimme edelleenkin
tasokkaasti ja monialaisesti opettaa ja
kasvattaa tätä upeaa lintuvaaralaisnuorisoa. Kotiseudun perheiden tuki on
meille kuitenkin ensiarvoisen tärkeää.
Yhteistyöllä pääsemme parhaisiin
tuloksiin. Pidetään siis jatkossakin
aktiivisesti yhteyttä ja kannetaan huolta
Meidän Lintuvaarastamme ja sen
nuorista!

Arja Kangasharju

Lintumetsän koulu

Liity
jäseneksi
Omakotiyhdistykseen
Jäseneksi liittyminen on
helppoa!
Maksat vain 7 euroa (per
talous) yhdistyksen tilille
Nordea–Leppävaara
238618–9514.
Maksaessasi ilmoita
paitsi nimesi myös katuosoitteesi ja puhelinnumerosi!
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Pihakilpailu
2003
Espoon Kaupunkiosayhdistysten Liiton
järjestämän pihakilpailun Leppävaaran
suuralueen Pihamestarilaatan ja kunniakirjan
voitti tänä vuonna Leena ja Heikki Simola
Töyhtötiaisentie 10, 02660 Espoo.
Leena ja Heikki Simolan talo valmistui
vuonna 1981. Pihaa on siitä lähtien joka kesä
rakennettu hieman lisäämällä jotain uutta tai
muutettamalla jotain vanhaa.
Onnittelut!

Laku & Oliver

MASA PULKKINEN 2003

Stressaavia nämä
maanantait.
Kaikki viikonlopun p-mailit
lukematta ja vastaamatta.
Jeeee!
Kyllä syö
miestä!

Ajattele Olli.
joulu tulossa.
Minkälainen
stressi siitä
tulee. Iskee
pakostakin
päälle burnout.

Nuuh, nuuh.
Taitaa toikin
olla lääkärin
koira, kun on
niin epäselvä
viesti.
Varmaan
hound
doc.

Jeee, koiran
elämää.
Multa on
p-merkit
loppu.
Mennään
kotiin
Laku.
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Joulutori-ilmoitus

19.11.2003

16:58

Sivu 1

JOULUTORI
Leppävaaran Läkkitorilla
10.12.–23.12. joka päivä klo 9–18
ja jouluaattona 24.12. klo 8–13
� Joulukuusia
� Kukkaistutuksia
� Käsitöitä
� Leipomotuotteita
� Makeisia
JOULUHINTOJA:
� Hyasintti alk. 1,80 € kpl � Amaryllis alk. 6,50 € kpl �
� Joulun huippusuklaat 20 € / jättisäkki � 1 €:n karamellitarjouksia �
� Huippumuotia Espanjasta –50 % � yms. �

Jouluviikolla
Joulupukki
myy kuusia!

Kukkakauppias
tarjoaa kahvit
ja piparit
lämpimässä teltassa!

Tervetuloa!
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Jouluvalot
Kaikkihan me unelmoimme
kunnon vanhanajan joulusta,
kun laitetaan kystä kyllä,
oljet levitetään lattialle ja
kuuseen tuikkimaan oikeat
kynttilät. Pihat koristellaan
lintujen kauralyhteellä ja
juhlan kohokohdan koittaessa asetellaan porraspieliin
jäälyhtyjä ja suuremmissa
hoveissa jopa tervaroihuja.
No täällä rintamailla on ollut tosi
vaikeaa latautua tuohon oikeaan
tunnelmaan. Jouluvalot syttyvät
kauppoihin jo marraskuun alussa ja
sieltä ne pikkuhiljaa riemunkirjavina
levittäytyvät kaduille ja pihoille. Oma
lukunsa on tarpeisto, joka loistaa ja
kimmeltää kotien ikkunoissa, joissa
ei roikoteta pelkästään paperitähtiä,
sydämiä ja ankkureita vaan on päästetty
kiinalaisten koristesuunnittelijoiden

koko mielikuvitus valloilleen.
Tähän kaikkeen oli syytä valmistautua
jo hyvissä ajoin. Tuli lämmin syksy, tuli
pimeys ja sitten ihan pian jo lumikin.
Vain huurre kimalsi puiden oksilla ja
jääkukat verannan ikkunoissa. Oikein
sielu lepäsi. Sitten tuli suoja ja lämmin ja
sade. Tummuus muuttui synkkyydeksi,
haravoimattomat lehdet liejuksi ja
tunnelmat apeaksi. Sitten tuli kunnon
syysﬂunssa, joka tänä syksynä kestää
kolme viikkoa. Töihin pitää raahautua
puolikuntoisena olla tekevinään siellä
jotain muutakin kun vain tartuttaa
tautia työtovereihin. Illalla on vielä
synkempää, kun väsymys musertaa
hartiat täysin lyttyyn. Eikö mikään
voi nostaa ihmislasta tästä synkkyyden
alhosta? Miksei missään ole edes
jouluvaloja? Nythän on marraskuu jo
lopuillaan.

vihreänä välillä keltaistakin väläytellen.
Apeus oli tipotiessään ja tilalle tunkeutui kiukku. Miten ihmeessä voidaan
minkäänlaisen rakennushankkeen
nimissä ohjata kylän vilkkain risteys
toimimaan yksikaistaisena! Risteykseen
tunkee autoa joka suunnalta niin, ettei
kukkaan selviä yhdellä valonvaihdolla,
vaan kaikki myöhästyvät junasta tai
mihin sitten ovatkaan pyrkimässä.
Nyt ollaan tietty sitten äksyn pirteitä,
mutta joulumielen tuo vasta ne kauniit
jouluvalot, joilla ihmiset koristelevat
kotinsa, ikkunansa ja varsinkin pihansa.

Tarja Pihlajisto

Sitten aivan yllättäen valot syttyivät!
Ne syttyivät Lintuvaarantien ja
Lintuparventien risteykseen ja loistivat
iloisissa joulun väreissä punaisena ja
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