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LINTUNEN

Puheenjohtajan palsta

Hyvät lintuvaaralaiset
Auringonvalon tuoma pirteys
ja talven taittuminen on
luonnollisesti saanut meidän
lintuvaaralaisten mielet iloisiksi.
Ulkoisesti kaikki on hyvin,
mutta asuinalueellamme on
kuitenkin pieniä huolenaiheita koskien Lintuvaaran kehitystä ja asuinviihtyisyyttä. Mehän kaikki
haluamme asua turvallisessa,
luonnonläheisessä ympäristössä lähellä kaikkia
palveluja.

Syynä pessimismiini on ensinnäkin
Espoon kaupungin julkaisema budjetti
ja asunto- ja tonttipolitiikka. Rahoja
meille asukkaille tärkeisiin asioihin on
leikattu runsaskätisesti, joten jo valmiiden suunnitelmien toteutuminen on
vaarassa. Lisäksi mainitsemani Espoon
kaupungin harrastama asuntopolitiikka
ohjaa uusia asukkaita ja veromarkko-ja
naapurikuntiin. Tämä vain lisää ahdinkoa teiden, vanhusten ja nuorten sekä
terveydenhoidon tilanteeseen. Myös
kaupunkisuunnittelulautakunnan kielto
virkamiesten osallistumisesta asukkaiden ja puolueyhdistysten kokouksiin
ihmetyttää – resursseja riittää ainoastaan heidän itse järjestämiinsä asukastilaisuuksiin.
Summa summarum: tämä vaatii meiltä
kaikilta asukkailta enemmän vanhan
hyvän ajan talkoohenkeä, yhteisvastuuta ja omatoimisuutta. Onneksi näitä
ominaisuuksia on perinteisesti Lintuvaarasta löytynytkin.
Tämä antaa myös uusia haasteita
Lintuvaaran omakotiyhdistyksen
toiminnalle. Meidän täytyy mukautua
tilanteeseen sekä ajaa meille yhteisiä
asioita ponnekkaammin eteenpäin
yhdessä muiden sidosryhmien kanssa
sekä yrittää vaikuttaa suoraan päättäjiin.

Tässä yhteydessä toivon myös, että
saisimme “uutta verta“ omakotiyhdistyksen toimintaan. Paikkakunnalle on
muuttanut uusia perheitä, joista löytyy
energiaa, asiantuntemusta ja uusia
ideoita. Siksi toivoisinkin, että he myös
olisivat halukkaita osallistumaan OKYn
toimintaan ja tuomaan esiin omia toiveitaan – koski se sitten asuinympäristöä,
lapsiasioita tai mitä tahansa parannusehdotuksia.
Tiedän, että meillä kaikilla on omat
kiireemme, mutta yhteinen Lintuvaaramme on meille kaikille tärkeä ja
tehkäämme yhdessä kaikkemme sen
viihtyvyyden ylläpitämiseksi.
Vaikka palstani on osittain hyvinkin
mollivoittoinen, niin olen varma, että
“tunnelin päässä on valoa“. Yhteispelillä
se sujuu.
Hyvää kevättä kaikille, vuosikokouksessa 25.3. tavataan.

Aslak Pentikäinen
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LINTUNEN

Tule mukaan vaikuttamaan
asuinalueemme viihtyvyyteen!
Lintuvaaran Omakotiyhdistys on yksi Espoon vanhimmista (perustettu 1941)
asukasyhdistyksistä ja
samalla yksi suurimmista
– viime vuonna lähes 500
jäsenmaksun maksanutta
kotitaloutta. Viime aikoina
on asukasyhdistyksien merkitys asuinalueidensa etujen
valvojana ollut kasvussa,
virkamiehet ovat vähitellen oppineet tajuamaan,
että kuntalaiset ovat viime
kädessä heidän työnantajiansa, joiden mielipiteet
kannattaa ottaa huomioon ja
asioiden valmisteluvaiheessa.
Täten säästytään turhalta
jankkaamiselta ja asioiden
käsittely vauhdittuu.
Samalla on kuitenkin tärkeätä, että
Espoon kokoisessa kovassa kasvussa
olevassa kunnassa, jossa vallitsee
ankara kilpailu eri alueiden kesken
keiden hankkeita toteutetaan ja missä
järjestyksessä, että asukasyhdistys on
aktiivinen ja valvoo oman alueensa etuja
tässä rahanjaossa. Kun tänään kulkee
Lintuvaaran katuja, voisi ulkopuolinen
tai vasta paikkakunnalle muuttanut
luulla, että täällä ei olisi minkäänlaista
edunvalvontaa, niin huonossa kunnossa
esim. kaikki kadut ovat, mutta vanhana
omakotialueena olemme yhdistyksen
ankarista ponnisteluista huolimatta jääneet tässä suhteessa hävinneet kilpailun

uusien asuma-alueiden esim. Etelä-Leppävaaran kanssa.
Mutta on meillä tärkeitä voittojakin!
Lintuvaaran OKY saavutti maanlaajuista huomiota saamalla torjutuksi
puolustusvoimien komentokeskuksen,
joka oli tarkoitus rakentaa Lintukallioon urheilupuistoon ja jonka liikenne
– niin rakennusaikainen kuin muukin
liikkuminen luolalle ja sieltä pois – olisi
tapahtunut Lintuvaaran lävitse jo
muutenkin ruuhkaisia ja huonokuntoisia
teitä pitkin.
Omakotiyhdistyksen jäseneksi kelpaa
kaikki alueen taloudet riippumatta
asumismuodosta, siis ei tarvitse olla
omakotitaloasukas. Lintuvaaran OKY:
n toiminta-alue rajoittuu pohjoisessa
Vantaan rajaan, lännessä viheralueeseen
niin kuin idässäkin siten, että Uusimäki
ei enää kuulu mukaan, mutta Mäkkylän
Kehä I:n Lintuvaaran puolella kuuluu.
Etelässä rajana on Pikkulinnunreitti–
Lintukorventie.
Omakotiyhdistyksellä on toimielimenä hallitus, johon kuuluu vuosittain valittavan puheenjohtajan lisäksi
8–10 hallituksen jäsentä, jotka valitaan
vuosikokouksessa kahdeksi vuodeksi
kerrallaan. Omakotiyhdistys kerää
jäsenmaksua, jolla kustannetaan neljä
kertaa vuodessa ilmestyvä Lintunenlehti, joka jaetaan ilmaiseksi kaikkiin
talouksiin. Lisäksi vuosittain toistuvia
tapahtumia ovat keväiset siivoustalkoot,
jossa K-Supermarket Ykköshallin Lintuvaarassa asuva kauppiaspariskunta
Sihvonen on jo monen vuoden ajan tarjonnut meille upean retkiaterian, mikä
on ollut tärkeä kannustin runsaaseen
osallistumiseen. Olemme myös alusta

asti , jo 11 vuotta, osallistuneet omalla
ständillämme ja ohjelmasuorituksilla
kesäkauden epävirallisiin päättäjäisiin
eli Leppävaara-seuran järjestämille
Raittikarnevaaleille. Yhdistys on myös
menestyksellisesti vuokrannut puutarhakatosta jäsenien kesätapahtumiin ja
perhejuhliin.
Nyt on tullut taas se hetki, kun hallituksen kokoonpano uusiutuu. Vuosikokouksessa 25.3. valitaan erovuoroisten
jäsenien tilalle uusia toimijoita. Jos
sinusta tuntuu, että haluaisit vaikuttaa oman asuinalueesi ja Lintuvaaran
toimivuuteen ja viihtyvyyteen, niin tule
mukaan hallitukseen. Jos olet jäänyt
eläkkeelle, mutta sinusta tuntuu, että
et vielä kokonaan halua uppoutua
television ääreen tai jos olet hoitovapaalla oleva äiti, joka voi yhden illan
kuukaudessa ’uhrata’ omien ja lastensa
elinolojen kohentamiseksi, niin tule
ilmoittautumaan vuosikokoukseen. Tai
jos et itse ehdi, mutta naapurissasi asuu
joku ’tarmopesä’, niin yritä innostaa
häntä tulemaan mukaan hallitukseen.
Kun hallituksessa on kaikenkaikkiaan
11 jäsentä, työt jakautuvat niin monelle
henkilölle, että yhden taakka ei tule
kohtuuttoman raskaaksi.
Asukasyhdistyksessä toimiminen on
erittäin palkitsevaa. Samalla pysyy
hyvin perillä oman asuinalueen tärkestä
asioista, mutta saa myös runsaasti tietoa
muiden yhdistysten toiminnasta ja koko
Espoota koskevista asioista.
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LINTUVAARAN OMAKOTIYHDISTYS RY
TOIMINTAKERTOMUS 2003
Lintuvaaran Omakotiyhdistys ry on
perustettu 1941 Leppävaaran Huvilanomistajien Yhdistys nimisenä. Vuonna
1975 nimi muutettiin Leppävaaran–Lintuvaaran Omakotiyhdistys ry:ksi ja vuodesta 1992 lähtien yhdistys on toiminut
nykyisellä nimellään.
Kertomusvuoden lopussa yhdistyksellä
oli noin 500 maksavaa jäsentaloutta sekä
muutamia kannatusjäseniä.
Olemme yhä yksi Espoon suurimmista
asukasyhdistyksistä asukaslukuun suhteutettuna ja muutenkin yksi suurimmista asukasyhdistyksistä.

HALLITUS JA
TILINTARKASTAJAT
Yhdistyksen toimintaa johti hallitus,
johon valittiin puheenjohtajan lisäksi
kymmenen jäsentä Lintumetsän koululla 26.3. pidetyssä vuosikokouksessa.
Kokoukseen osallistui n. 60 jäsentämme.
Vuosikokous valitsi uudeksi puheenjohtajaksi Juha Pentikäisen seuraavaksi
yksivuotiskaudeksi.
Seuraavaksi 2-vuotiskaudeksi valittiin
uusiksi jäseniksi Matti Kaseva, Margit
Lundström ja Anu Sipilä.
Vanhoina jäseninä jatkoivat Raimo Henttonen, Pekka Oksanen, Päivi Pakkanen,
Arja Pihlajisto, Markku Saarikoski,
Merja Sarmela ja Leila Vaalavirta.
Varsinaisiksi tilintarkastajiksi valittiin
Reijo Järvitalo ja Martti Kärkkäinen ja
heidän varamiehikseen Merja Salmi
- Lindgren ja Matti Nurminen.
Johtokunta jakaantui seuraaviin työryhmiin (suluissa vetäjä):
1. Kaavoitus ja liikenne (Pentikäinen)
2. Nuoriso ja koulutus (Vaalavirta)
3. Ympäristö (Sarmela)
Hallitus kokoontui toimintavuotensa
aikana 10 kertaa.
Anu Sipilä erosi hallituksesta poismuutoon vuoksi ja uutta jäsentä ei valittu
hänen tilalleen.

TOIMINTA
Omakotiyhdistys noudatti toiminnassaan yhdistyksen sääntöjä, joiden
mukaan koko alueen ja asukkaiden
viihtyväisyyttä on pyrittävä lisäämään
tasapuolisesti. Yhdistyksen tehtävänä
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on myös valvoa ja vaikuttaa alueen
suunnitteluun ja kehittämiseen liittyviä
projekteja.
Yhdistys noudatti vuodelle 2003
sovittua toimintasuunnitelmaa, jossa
tärkeimmät osa-alueet olivat yllämainittujen työryhmien kohdealueet sekä
yhteistyö muiden asukasyhdistysten
kanssa ja tiedottaminen.

A. KAAVOITUS
Yhdistys on lähettänyt kannanottonsa
Uudenmaanliittoon maakuntakaavaehdotuksesta koskien mm. liikenneratkaisuja Kehä II:n jatkoa, viher- ja
virkistysalueista sekä Pajuniityn muinaismuistoraunioista.

B. LIIKENNE
Yhdistys on ollut yhteydessä kaupungin
viranomaisiin yrittämällä vaikuttaa ja
nopeuttaa kaavan mukaisten liikenne- ja
katutöiden perusparannus- ja rakennusasioissa.
Varsinkin 5-tien risteyksen turvallisuuteen liittyvät liikennejärjestelyt olivat
hallituksen huolenaiheena.
Yritimme myös omalta osaltamme
vaikuttaa liikennevalojen saamiseen
muiden toimijoiden kanssa ja kiirehtiä
risteyksen kuntoonsaamista seurakuntatalon rakennustyön aikana.
Osallistuimme myös 18.11. Espoon
kaupungin järjestämään tiedostilaisuuteen, jossa käsiteltiin Lintuvaaran tie- ja
kaavoitustilannetta.
Vuosikokouksen antaman suosituksen
mukaan teimme kyselyn Lintuvaaran
asukkaille koskien Kehä II:n jatkamista,
sen aiheuttamia liikennejärjestelyjä ja
ympäristövaikutuksia.

C. NUORISO
Yhdistys on pitänyt yhteyttä lähikoulujen vanhempainyhdistyksiin ja yrittänyt
ideoida uusia nuorten elämänlaatua
koskevia parannuksia.
OKY on yrittänyt omalta osaltaan vaikuuttaa nuorison kouluteiden turvallisuuteen.
Järjestettiin Pikkujoulujuhla 10.12.
Lintulaakson koululla. Ohjelmasta ja
tarjoilusta huolehti Mäkkylän koulun
ala-asteen luokka.

D. YMPÄRISTÖ
Jokavuotiset siivoustalkoot pidettiin
14.5. Osallistujamäärä oli tavanomaisen
runsaslukuinen ja lopputulos hyvä.
Äijäntien varrella oleva jätevedenkäsittelypiste on vihdoin ja viimein katettu.
Lintukalliolle ja Monikonpuron alueelle
keväällä tehtävää luontopolkua varten
on saatu lupa.
Yhdistys puuttui myös muutamiin
asukkaiden ilmoittamiin ympräristöongelmiin ja välitti tiedot asianomaisille
tahoille korjaustoimenpiteitä varten,
mutta tässä yhteydessä on todettava
myös, että asukkaiden omatoimisuus
näissä asioissa on ollut kiitettävää.

E. YHTEISTYÖ
Yhteistyö muiden lähialueiden asukasyhdistysten kanssa on ollut toimivaa ja
yhdistyksellä on edustus Leppävaaran
alueneuvottelukunnassa ja Espoon Kaupunginosayhdistysten Liitossa (EKYL).
Perinteinen yhteistyö Leppävaaraseuran kanssa jatkui mm. osallistumisella Leppävaara-seuran järjestämille
perinteisille Raittikarnevaaleille 11.9.
Raittikarnevaaleilla allekirjoitimme
Sellon elokuvateatterihankeadressin.
Omakotiyhdistys yhdessä Leppävaaraseuran ja Perkaa-Vermo seuran kanssa
toimitti kaupungille maauimala-hanketta kiirehtivän kannanoton.
Lähikoulujen suhtautuminen yhdistyksen tilatoiveisiin on ollut erittäin
positiivista.

F. TIEDOTUS
Alueen päätiedottajana toimii edelleen
Lintunen-lehti, joka ilmestyi toimintavuoden aikana neljä kertaa. Lehden painosmäärä on 1650. Hallituksen jäsenet
hoitivat jakelun ilmaiseksi jokaiseen
Lintuvaaran talouteen.
Yhdistyksen ilmoitustaululla tiedottetiin
eri tapahtumista.

LINTUNEN

LINTUVAARAN OMAKOTIYHDISTYS RY
TOIMINTASUUNNITELMA 2004
1. ALUEELLINEN
TOIMINTA
Alueellisessa toiminnassa Lintuvaaran
Omakotiyhdistyksen painopisteet tulevat olemaan kaavoitus, liikennejärjestelyt, ympäristöasiat sekä nuorisotoiminta.
Osallistumme tarvittaessa alueella jo
toimivaan Kylä kasvattaa - projektiin.
Jatkamme myös osallistumista Espoon
paikallishistoriaan liittyvään Kansalaismuisti - projektiin.
Yhteistyötä koulujen ja niiden vanhempainyhdistysten kanssa jatketaan ja
pyrimme järjestämään erilaisia yhteistilaisuuksia.
Pyrimme myös järjestämään asukastilaisuuksia ja osallistumaan aktiivisesti eri
viranomaisten tilaisuuksiin.
Harrastustoimintoja kehitetään kysynnän ja tarpeen mukaan, mm. teltan
vuokrausta jatketaan.
Jäsenhankinnassa uusille jäsenille järjestetään palkintokilpailu.

2. KAAVOITUS JA
LIIKENNE
Kaavoituksen osalta seuraamme aktiivisesti Pajuniityn alueen suunnitelmia.
Samoin SRK - rakennushanke on perusseurannassamme.
Liikenteessä tarkastelemme lähinnä
Kehä II:sen ympäristövaikutusselvitystä,
Viidentien-risteyksen turvallisuuden
ja aikataulun kehittymistä sekä Lintuvaaran suunnitteilla olevien kevyen
liikenteen järjestelyitä. Luonnollisesti
seuraamme koko liikenteen yleissuunnitelman kehittymistä.

3. YHTEISTYÖ
Jatkamme yhteistyötä Suur - Leppävaaran asukasyhdistysten kanssa.
Pidämme yhteyttä lähellä olevien
asukas- ja vanhempainyhdistysten
kanssa ja tarvittaessa annamme kannanottoja tai teemme yhteiskirjelmiä
viranomaisille tarvittaessa. Lähinnä
kysymykseen tulevat kaavoitus- ja
liikenneasiat.

Omakotiyhdistyksen edustaja jatkaa
osallistumistaan Leppävaaran alueneuvottelukunnassa sekä Espoon Kaupunginosayhdistysten Liitto ry:ssä.

4. TIEDOTUSTOIMINTA
Lintunen ( levikki 1650 kpl ) toimii
edelleen yhdistyksen ja alueen päätiedottajana. Lehti julkaistaan neljä kertaa
vuodessa ja jaetaan ilmaiseksi jokaiseen
talouteen toiminta-alueellamme. Lehdessä julkaistaan aluehistoriaan liittyviä
tekstejä sekä kannustetaan vanhoja
asukkaita tallentamaan omia Lintuvaara
- muistojaan. Lisäksi pyrimme tiedottamaan lehden välityksellä ajankohtaisista
asioista alueellamme.
Tarvittaessa johtokunta jakaa myös
muita tiedotteita kotitalouksiin ja pyrkii
informoimaan paikallislehdille Lintuvaaran asioista.
Yhdistyksen ilmoitustaulu on edelleen
käytössä sekä johtokunnan omiin että
myös asukkaiden ilmoituksiin.

5. YMPÄRISTÖASIAT
Ympäristöstä huolehtiminen ja sen
kehittäminen ovat edelleen yhdistyksen
kulmakiviä ja jatkamme jo olemassa
olevia yhteistyömalleja.
Ympäristössä tapahtuvia laiminlyöntejä
seurataan ja tarvittaessa ilmoituksia tehdään asianomaisille tahoille ( asukkaille,
kiinteistöyhtiöille, viranomaisille jne. ).
Perinteiset siivoustalkoot järjestetään
keväällä.
Tutkimme mahdollisuutta saada oma
roskien lajittelukeskus Lintuvaaraan (
nyt lähin on Sellossa ).
Lintukallion ja Monikon puron alueelle
suunnitellun luonto-/historiapolun
toteuttamista jatketaan keväällä.
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LINTUVAARAN OMAKOTIYHDISTYS RY
TULOSLASKELMA JA TASE 1.1.2003 – 31.12.2003
VUOSI 2003
TULOT:

VUOSI 2002

VARAIN HANKINTA
TIEDOTUS
PANKIN KORKO
TALKOOT YM.
VARSINAINEN TOIMINTA

4493,00
1050,00
11,66
75,52
8,70
5638,88

KULUT:

VARAINHANKINTA
TIEDOTUS
PANKIN KULUT
TALKOOT YM.
VARSINAINEN TOIMINTA
TILIKAUDEN ALIJÄÄMÄ

222,50
3379,40
94,47
84,72
2418,08
560,29
5638,88

VASTAAVAA:
RAHAA PANKISSA
SIIRTOSAATAVAT

2336,65
77,10
2413,75

VASTATTAVAA:
OMA PÄÄOMA
EDELLISVUODEN VOITTO
TILIKAUDEN ALIJÄÄMÄ
SIIRTOVELAT

1410,58
1557,62
560,29
5,84

TULOT:

VARAIN HAKINTA
TIEDOTUS
PANKIN KORKO

3830,01
980,00
13,57
4823,58

KULUT:

VARAIN HANKINTA
TIEDOTUS
PANKIN KULUT
TALKOOT YM.
VARSINAINEN TOIMINTA
TULOS/VOITTO

133,40
3386,00
65,67
155,07
820,00
233,44
4823,58

VASTAAVAA:
RAHAA PANKISSA
SIIRTOSAATAVAT

3521,78
170,00
3691,78

VASTATTAVAA:
OMA PÄÄOMA
EDELLISV. VOITTO
TILIK. TULOS
SIIRTOVELAT

1410,58
1324,18
233,44
723,58
3691,78

2413,75

LINTUVAARAN OMAKOTIYHDISTYS RY
TALOUSARVIO 2004
TULOT:
VARAINHANKINTA
TIEDOTUS
MUU VARSINAINEN TOIMINTA
AVUSTUKSET
YHTEENSÄ
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3500,00
1900,00
500,00
2100,00
8000,00

MENOT:
TIEDOTUS
TALKOOT JA TILAISUUDET
MUU VARSINAINEN TOIMINTA
PANKIN KULUT
YHTEENSÄ

4200,00
1000,00
2500,00
300,00
8000,00

LINTUNEN

Onko rotta
kotonaan
Lintuvaarassa?

Kylältämme on tullut viestejä rottahavainnoista. Jotta
tämä ihmisen ikuinen seuralainen ei kuitenkaan liikaa
meitä häiritsisi, kerratkaamme oikean kompostoinnin
ohjeita.
Ruoantähteiden kompostoiminen
avokompostorissa, ennen vanhaan
myös esim. tunkioksi kutsuttu, on
kiellettyä. Ruokajätettä saa kompostoida
vain suljetussa kompostorissa, joka
on jyrsijöiltä eristetty. Jos kompostoria
käytetään talvisin, on sen oltava lisäksi
lämpöeristetty. Kompostoinnista
tehdään YTV:n jätehuoltolaitokselle
kirjallinen ilmoitus. Lomaketta voi
pyytää YTV:n asiakaspalvelusta puh.
(09)15611. YTV tekee paraikaa uutta
kompostointiopasta, jota saa maaliskuun
puolivälistä alkaen samasta numerosta.
Lisää tietoa kompostoinnista ja

kompostoreista antaa myös Espoon
jäteneuvoja Olli Linsiö puh. (09)8162
4839.
Pelkkää puutarhajätettä saa kompostoida eristämättömässä kompostorissa
eikä siitä tarvitse viranomaiselle ilmoittaa.
Toinen mielenkiintoinen opasuutuus on
”Savumerkit – opas puun pienpolttoon”,
jota niin ikään saa YTV:stä tai jäteneuvojalta. Siinä kerrotaan mm. mainiosta
uudesta takansytytystekniikasta: sytykkeet asetetaan perinteistämme poiketen
tulipesään polttopuiden päälle. Tällä
tavalla syttymisvaiheen paloprosessi
tehostuu ja savukaasut tulevat piipusta
puhtaampina. Uuninpesässä poltetaan
luonnollisesti kuivaa, käsittelemätöntä
puuta. Lintusessa on em. sytytystekniikkaa esitelty perusteellisessa artikkelissa
aiemminkin.
Jätteen hävittäminen polttamalla on

kiellettyä. Espoon kaupunki ei suosittele
taajama-alueiden pihoilla edes risujen
hävittämistä polttamalla, ja syykin on
selvä: naapuritalon ilmanottoaukko on
parhaimmillaan neljän metrin päässä
tontinrajasta. Lainsäädännöllinen perustelu löytyy naapuruussuhde- ja terveydensuojelulaeista. Aiemmin kaupungin
järjestyssäännöt määrittelivät sallittua
risujen polttoa, mutta uusi valtakunnallinen järjestyslaki on kumonnut
järjestyssäännöt. Uusia kuntatason
määräyksiä valmistellaan. Menneeseen
maailmaan kuuluvat siis ”jätteenpolttopöntöt” takapihalla avotulista puhumattakaan. Mutta nauttikaamme vielä
takkatulien loimuista ennen auringon
heräämistä.
Lähteet: Pääkaupunkiseudun yleiset
jätehuoltomääräykset 1.1.2002, YTV
Kompostin hoitajan opas (joka siis uusiutuu maaliskuussa), YTV
Savumerkit – opas puun pienpolttoon,
YTV
Marja Sarmela
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Teknologiaa tytöille –
Tina-hanke

teknisen työn osuus suoritetaan
Espoon teknisen alan oppilaitoksessa
Leppävaaran toimipisteessä. Ohjaajina toimivat kyseisen oppilaitoksen
opettajat.
Opinto-ohjelmaan kuuluu tutustuminen mm. kodin pienlaitteiden kuten
kahvinkeittimen ja hiustenkuivaajan
toimintaan, jatkojohdon tekemiseen
jne.
Ensi syksynä hankkeeseen osallistutaan 9. luokan tyttöjen valinnaisen
kurssin puitteissa. Puolet kurssista
suoritetaan Teknisen oppilaitoksen
tiloissa ja puolet koululla. Sisältönä
on kodin sähkölaitteisiin ja –verkkoon liittyviä tehtäviä sekä tutustuminen sähköturvallisuuteen ja sähköalaan. Kurssilla voidaan vierailla
omakotitalon rakennustyömaalla tai
sähköalan yrityksissä. Toinen puoli
kurssia käsittää kodin kemiaa, jonka
ohjaavat koulun omat opettajat.
Koulussa on juuri päättynyt valinnaisaineiden valinta ensi vuotta
varten ja näyttää siltä, että saamme
kyseisen ”tyttö”-kurssin aikaiseksi.

Tina-hanke on EteläSuomen lääninhallituksen ja Euroopan sosiaalirahaston tukema
tasa-arvohanke, jossa
tavoitteena on lisätä
naisten osuutta tekniikan aloilla madalta-
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malla tyttöjen kynnystä
hakeutua alan oppilaitoksiin.
Tina-hankkeen avulla kehitetään
mm menetelmiä tutustuttaa peruskoulun tyttöjä tekniikkaan ja alan
oppilaitoksiin.
Lintumetsän koulussa on
tartuttu tilaisuuteen osallistua
hankkeeseen. Jo tänä keväänä
toteutetaan seitsemännen luokan
tytöillä teknisen ja tekstiilityön
vaihtotyöskentely siten, että

Vielä tämän kevään aikana on lisäksi
tarjottu EVTEK:stä kerhomuotoista
toimintaa heidän tiloissaan pidettäväksi, jos halukkaita osallistujia
löytyy. Kerhon puitteissa 4–5 kertaa
tehdään kuvien käsittelyä tai nettisivuja tai jotain muuta tyttöjä kiinnostavaa EVTEK:n naisopiskelijoiden
ohjauksessa. Karakallion koulussa on
toteutettu samantapainen valinnaisainekurssi viime syksyn aikana.
Kokemukset siitä ovat olleet myönteisiä, joten toivottavasti tytöt innostuvat osallistumaan kerhoon.
Valoisaa kevään jatkoa Lintusen lukijoille
Maija-Liisa Kohtala

apulaisrehtori
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Lukeva kaunotar
Lintuvaarantiellä oli ennen
paljon kauppoja. Tien varrella oli yksi erikoisuus,
joka on erityisesti jäänyt
mieleen. Kutsun sitä lukevaksi kaunottareksi.
Mikä se oli, paljastuu
kohta. Olen tehnyt siitä
runonkin, jota olen lukenut
Raittikarnevaaleilla.
Lintuvaarantietä ei voi kutsua kauppakaduksi. Se on ollut alueen pääväylä.
Linja-auto on kulkenut aina sitä pitkin.
Sen varrella oli paljon huviloita.
1980-luvulla monet olivat rapistuneet
röttelöiksi, kunnes tuli määräys, että
omistajien oli purettava ne. Alueelta
puuttui kauan asemakaava, mikä
vaikeutti tonttien myyntiä ja uusien
talojen rakentamista. Viime vuosisadan
puolella ennen Läkkitorin liikekeskusta Lintuvaarantiellä oli Mansikkalan leipomo, ruokala Punainen
kukko palokunnan talolla, punainen
puukoulu, Kuuselan kauppa, Ruokakauppa, Niemen kauppa, Iso-Elanto,
kirjakauppa, kioskeja, Paulakosken
kauppa, Pikku-Elanto ja Jousen kauppa.
Puodit kertovat asukkaiden runsaudesta. Kaupat eivät olleet vieri vieressä
kuten nykyisin vaan viiden — kymmenen minuutin kävelymatkan päässä
toisistaan.
Kotitaloni oli Lintuvaarantien puolessavälissä lähellä entistä elokuvateatteri
Kino Luxia. Kotitaloni alkuperäinen
osoite oli Kansantie 5. Myöhemmin
se oli Hempontie 2 ja nykyisin Punatulkuntie 2. Se oli Lintuvaarantien
kulmassa. Olen kulkenut kävellen ja
linja-autolla kumpaankin suuntaan.
Vanhin sisareni, Heli, asui naimisiin
mentyään Pohjois-Lintuvaarassa Käentiellä. Isovanhemmillani, myöhemmin
tädilläni ja sedälläni Tuulikki ja Aarne
Meriöllä oli tontti ja huvila kotitaloni
vieressä. Tätini ei myynyt tonttiaan,

Kelloseppä Juho Ikonen ja hänen luomansa Lukeva nainen
joten alue oli pitkään rakentamattomana.
Vasta 2001 sinne tuli uusi rivitaloyhdyskunta. Mutta palaan menneeseen.
Lintuvaarantiellä on muita korkeampi
mäki, jota kutsutaan Valhelmin mäeksi.
Sen alapuolella nykyisen kirkon ja koulun
puolella oli omakotitalon pihalla erikoinen näky. Talo kuului kelloseppä Juho
Ikoselle. Ikonen oli Leppävaaran ’kylähulluja’. Hän kuulemma kulki naisten
korkokengissä ja pukeutui naisten vaatteisiin. Ihmettelin erikoista oliota linjaautosta, joka ajoi talon ohi. Pihan patsas
oli ihmisen kokoinen, istuva nainen
kesäpuvussa. Hän istui ruohikolla lukien
kirjaa. Kesällä patsas ei hätkähdyttänyt.
Nurmikolla istuva lukeva nainen näytti
luontevalta. Talvella patsas tuotti kylmiä
väreitä. Ihmettelin, kuinka lumihangella
voi istua nainen kesämekossa ja lukea
kirjaa. Tämä oli lapsuusmuistojani. Olen
kirjoittanut siitä runon, jota olen lukenut
Raittikarnevaaleilla.

Lukeva nainen
Valhelmin mäessä
omakotitalon pihalla
istuu lukija
kirja kädessä
syventyneenä
hän istuu kesäpuvussa

lyhyin hihoin
hän lukee kirjaa
aamut illat
kesät talvet
luulin häntä lapsena
oikeaksi ihmiseksi
ihmettelin miten
nainen voi istua
lumihangessa
ja lukea
vasta aikuisena
olen tajunnut
se oli patsas
Kun muistelen tarkemmin, minkä
näköinen patsas oli, mieleen tulee,
että sillä oli vaalea polkkatukka ja
sininen leninki. Se oli kaunis nainen,
hätkähdyttävän kaunis, kuvankaunis.
Mitä kirjaa hän on mahtanut lukea, en
voi edes arvailla. Enää Lintuvaarantien
varrella ei ole patsasta, on vain asuntoja,
kerrostaloja ja rivitaloja.
Vastaavanlaisia patsaita en ole nähnyt
muualla. Lienee parempi niin, ettei
kukaan suotta pelästyisi.
Katri Sarmavuori
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Oh snow

50-luvulla oli samanlaisia,
lumisia talvia kuin nämä
pari viimeistä täällä
etelärannikolla. Silloin
siitä osattiin ottaa kaikki
ilo irti. Lumiveistoksia ei
tarvinnut mennä matkojen
taakse ihailemaan,
vaan joka pihamaalla
oli oma galleriansa,
joka koostui etupäässä
ihmis- ja eläinﬁguureista.
Miniatyyripuolelta voisi
mainita vaikka lyhtymäiset
muodostelmat, joita usein
elävöitettiin elävällä
tulella eli kynttilällä.
Kehittyneemmillä
lumikentillä saattoi
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kohdata arkkitehtoonisia
luomuksiakin, jotka
enimmäkseen jäljittelivät
keskiaikaista tyyliä. Nämä
rakennelmat olivat usein
osana sotavarustusta,
mutta onneksi panoksetkin
olivat tuolloin vain lunta
ja räjähteitä ei tunnettu,
jollei oteta lukuun
vanhempia, sinällään
taistelutoimintoihin
osallistumattomia siviilejä,
jotka saattoivat hermostua
itseensä kohdistuneista
harhalaukauksista.
Lunta osattiin käyttää myös kulkuväylänä ihan hyötytarkoituksiin.
Vaikka lienee totta vanha väittämä,
että koulumatkan pituus on suoraan
verrannollinen muistelijan ikään, niin
tuolloin kyllä, ihan totta, usein hiihdettiin kouluun. Käytettiin myös talvista
kulkuneuvoa nimeltään potkukelkka,
mutta koska vain harva lukija on koskaan kuullut koko vehkeestä, ei siitä sen
enempää.
Nykyisestä lumesta tuntuu olevan
pelkästään haittaa ja vaivaa. Sitä sataa
liian usein ja liian paljon ja ainakin sitä
on aivan väärissä paikoissa. Sitä pitää
kolata, linkoa, lakaista ja lapioida. Oma
lukunsa on kissa- ja hiirileikki tielaitoksen aurauskaluston kanssa. Pelin sääntöihin kuuluu väijyä keittiön ikkunassa,
että milloin aura tulee ja puhdistaa
ajotien. Tämän tapahduttua vuoro siirtyy sinulle ja menet kolaamaan pihan
ja lapioimaan portin auki. Sitten tulet
tyytyväisenä takaisin lämpimään, vaihdat kuivat vaatteet ja hyriset kuumaa
kahvia nautiskellen hyötyliikkujan tyytyväisyydellä, ettei tarvitse illalla mennä
jumppaan. Tuokion kuluttua ilkeä
korina paljastaa, että aura-auto on tullut
uudestaan ja viimeistelee työnsä järjestämällä uuden vallin portillesi. Tämä linnoitus ei ole niin massiivinen kuin edeltäjänsä eikä näin ollen muodosta estettä,
tuskin edes hidastetta, postinjakajalle,
joka puskee vallin läpi laatikollesi ja
junttaa koko kuraisen suolamössön kaikilla kahdeksalla pyörällään – siis neljä
pyörää edes takasin – lähtemättömäksi

kynnykseksi sinun ja maailman väliin.
Huokaat, että koska asialle ei ilman yliinhimillisiä ponnistuksia voi enää tehdä
mitään ja koska siitä noinkin ketterästi
yli pääsee, voit jatkaa siistejä sisätöitäsi.
Toisiin ajatuksiin sinut sitten saattelee
tiekarhu, joka kaapii asfaltista viimeisetkin jäälohkareet porttisi tukkeeksi.
Oma lukunsa on sitten myräkät ja tuiskut, jotka tukkivat koko tienoon päiväkausiksi. Tuona päivänä tänä talvena
satuin itse olemaan etelämatkalla lahden
takana. Huolimatta kustannus-hyöty
laskelmistani, päätin kuljetuttaa itseni
ja tuliaisostokseni taksilla satamasta
kotiin. Perillä kuitenkin taksikuski pyyteli anteeksi, ettei voi ajaa pihaan, koska
sitä peittää puolimetrinen nietos. Siinä
runsaiden, joskaan ei enää niin edullisten tuliaisteni kanssa mietiskelin vanhaa
totuutta, minkälainen loppu ahneella
saattaa olla ja tartuin rivakalla otteella
tuliaiskärryn kahvaan ja kahlasin kinokseen.
Toisen kerran taas kulttuuririentoihin
kiirehtiessäni rohkenin leudon aurinkoisen keväisen sään kiihottamana kevytmielisesti verhoutua nappaskenkiin ja
silkkinailonsukkiin, koska asfaltti oli jo
paljas eikä aurinkoinen taivas uhitellut
uudella pyryllä. Uhkarohkeuteni kostautui sitten taas kotipihaan palatessani,
sillä nyt sitä tukki katolta syöksynyt
sohjoinen ahtojäävuoristo, jonka ylityksessä kärsi sekä arvokkuuteni että
nappaskenkäni ja silkkinailonsukista jäi
vain haikea muisto. Palkkiokseni sain
sitten kuitenkin taas sitä mainiota hyötyliikuntaa.
Totisesti toivotan kevätauringon, sen
pysyvän, tervetulleeksi. Kyllä hyötyliikuntaa voi harrastaa kevätsiivouksenkin
merkeissä.
Tarja Pihlajisto
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Vuosikokous
to 25.3.04
klo 18.30
Lintulaakson
koululla

Suunnitteluhortonomi Annikki Oikkonen Espoon
puutarhayhdistyksestä kertoo ensin muutamin sainoin pihan
hoidosta, lannoituksesta, perennojen leikkauksista ym., minkä
jälkeen yleisöllä on mahdollisuus tehdä hänelle kysymyksiä
omista ongelmistaan ja neuvoja pihan ja puutarhan suunnittelussa.

Kahvitarjoilu
Tervetuloa!

Laku & Oliver
Olli, tiedätkö
mikä on ihmisen
paras ystävä?
Tietty!
Se on me

Olli, tiedätkö mikä on koiran paras
ystävä?
Toi joka
meitä
seuraa?

M A S A

P U L K K I N E N

Ei kun aurinko tietty!
mitä enemmän aurinkoa,
sen pitempiä lenkkejä

2 0 0 4
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