Siivoustalkoot
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Hyvät lintuvaaralaiset!
Maaliskuun alussa
valittiin uusi Lintuvaaran Omakotiyhdistyksen hallitus ja
sen puolesta toivotan
kaikille vanhoille ja
uusille jäsenille mukavaa loppukevättä ja
kesän odotusta.
Uusi toimintasuunnitelma on luettavissa
edellisessä Lintusessa,
1/05.
Myös ensimmäinen järjestäytymiskokous on pidetty
ja samalla perustettiin toimintasuunnitelman mukai-

sesti työryhmät tärkeimmille
osa-alueille eli kaavoitus/liikenne, ympäristö ja nuoriso.

peuksineen. Valvontaa olisi
ehdottomasti saatava lisää
viranomaisten taholta.

Aiheista kiinnostuneita pyydän ottamaan yhteyttä työryhmän jäseniin, uudet ideat
ovat aina tervetulleita.

Myös nuorisolle olisi löydettävä sopivat tilat ja mielekästä
puuhailua.

Yleisesti katsoen ongelmat ja
haasteet ovat entiset eli Lintuvaaran kunnallistekniikka,
teiden kunto ja turvallisuus
ovat suurimpia huoliamme.
Ehkä uusia haasteita aiheuttavat lähistölle rakennettavat
uudet asuinalueet ja mm. niiden tuoma lisääntyvä läpikulkuliikenne (Lintuvaarasta
on vaarassa tulla oikopolku
muualla asuville liikuttaessa
Leppävaaraan ja Kehä I:lle).

Tieturvallisuus
tulee olemaan riskialtista,
koska jo nykyäänkin liikenne
on melko vallatonta ylino-

Kaupunkihan tarjoaa vastaukseksi parannusehdotuksiin ainaista rahapulaansa,
emme voi sitä hyväksyä,
koska vanhojen omakotialueiden asukkaat ovat jo riittävästi maksaneet yhteisen
hyvinvoinnin eteen. Asukkailla on ehdottomasti oikeus
omien paikallisten etujensa
ajamiseen – emme saa jäädä
suurten yritysten ja politiikojen ja virkamiesten pelinappuloiksi. Muita vähemmän
tärkeitä hankkeita pitäisi
yksinkertaisesti siirtää tulevaisuuteen.
Espoon kaupungin katukunnossapidon tehtävänä on
saattaa katurakenne ja pääl-

lyste liikennöitävään kuntoon
eli korjata roudan ja liikenteen aiheuttamat vauriot.
Samoin heidän tehtäviinsä
kuuluu ojitus- ja rumputyöt,
sorateiden pinnantasaukset ja
pölynsidonta sekä “talvihiekkojen“ poisto.
Toivotaan, että se projekti
lähtee kohta liikkeelle, mutta
me lintuvaaralaiset samalla
voimme osallistua omalta
osaltamme kyläyhteisömme
kasvojen pesuun eli perinteiset siivoustalkoot pidetään
12.5.
Annetaan silloin luudille
liikettä ja roskille kyytiä ja
kokoonnutaan sen jälkeen
yhdessä Lintuvaaran koululle
nauttimaan Ykköshallin tarjoamia antimia.
Tavataan talkoissa!

Aslak Pentikäinen
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Säästöpakkoa perustelee
valtio, joka on Espoon kassan
ryöstänyt, palvelujen tehottomuudella, lue tässä tapauksessa kouluopetuksen ja
opiskelun tehottomuudella.

Terveisiä
Espoonkadulta
Espoo on selvittämässä kouluverkkoaan. Se tarkoittaa,
että mietitään voitaisiinko
kouluja lakkauttaa tai yhdistellä. Politiikan kielellä kyse
on yhden tulopohjahankkeen
yhdestä projektista. Arkikielellä valmistellaan säästämistä.
Viidestä koulua koskevasta
projektista yksi on oppilashuollon kulujen leikkaaminen ensi
syksystä alkaen. Säästettäisiin
kouluterveydenhuollosta, psykologeista ja kuraattoreista.
Yksi on tuntien vähentäminen
opetuksesta, toinen kirja- ja
tarvikerahojen leikkaaminen.
Lisäksi puristetaan lisää tehoa
rehtoreista, kanslisteista ja
jäljellä olevista suomenkielisen
opetuksen virkamiehistä.
Edellinen valtuusto on päättänyt kolmestakymmenestäneljästä tulopohjahankkeesta. Edellä mainitut kuuluvat
osaprojektina hankkeeseen, jonka nimi
on ’Perus- ja lukio-opetuksen yksikköhinnan kustannuskehityksen hallinta’.
Kaikissa osaprojekteissa pyritään niille
yhteiseen päämäärään, että vuonna
2007 oppilasta kohden lasketut kustannukset ovat vuoden 2003 tasolla. Tämä
tarkoittaa, että todellinen käytettävissä
oleva määräraha laskee vähintään 8–12
% neljän vuoden aikana. Ensi syksyksi
opetukseen varattuja palkkarahoja on jo
tänä vuonna leikattu 2 %.

Muistelen, että lukemaan
oppimisessa ja matematiikassa suomalaiset koululaiset
ovat maailman parhaita.
Allekirjoittanut ei ihan äkkiä
muista, missä muussa Suomi
olisi maailman paras.
Minusta on tehokkuutta olla
maailman paras. Valtion
isokenkien, Sailasten ja Virtasten mielestä tehokkuutta
on, että opetetaan vähemmän
tai suuremmissa ryhmissä.
Valtiolla, ja sen pakottamana
edellisellä valtuustolla, oli
vain yksi vaihtoehto ja yksi
totuus. On säästettävä!
Allekirjoittanut on Don
Quiotena kiistämässä tuota
ainoaa totuutta ja etsimässä
vaihtoehtoa.
Entisen kouluni oppilaan
sanoin olen kuulevinani
sotaratsujen klopsuttelevan
ympäri Espoota. Asun
lähellä Vantaan rajaa – pohjoistuulella sieltäkin kuuluu
klopsetta.

Yhdessä päin valtion ja
Espoon tuulimyllyjä!
Neljäsataatuhatta ihmistä
Espoossa ja Vantaalla ei voi
olla väärässä – kasvavat
kunnat tarvitsevat verorahansa, joita haluamme suunnata korkeatasoiseen kasvatukseen ja opetukseen.
Jukka Karhula

kaupunginvaltuutettu
s-posti: etunimi.
sukunimi@kolumbus.ﬁ

torstaina
12.5.
klo 17
alkaen

S i i vo u s t a l ko o t

Puheenjohtajan palsta

Muovisäkit voi noutaa
Hämeenkyläntie/
Paikkalinnuntien
risteyksestä,
Lintuvaaran koululta,
Pikkulinnunreitin/
Sininärhentien
risteyksestä ja Uutun
pihalta. Täytetyt säkit
jätetään tien varteen,
mistä ne haetaan
peräkärryillä.
Talkoiden päätteeksi
kokoonnutaan
Lintuvaaran koululle,
missä K-kauppa
Ykköshallin kauppias
Sihvonen (asuu
Lintuvaarassa) tarjoaa
taas maukasta syötävää
ja juotavaa talkooväelle
klo 18 alkaen.

Otamme
myös vastaan
jäsenmaksuja!
Koska 7 € jäsenmaksun
maksaminen pankin
kassalla on kohtuuttoman arvokasta,
on nyt kaikilla
mahdollisuus maksaa
jäsenmaksunsa suoraan
yhdistyksen kassaan.
Käyttäkää tilaisuutta
hyväksenne ja kertokaa
myös ystävillenne tästä
mahdollisuudesta!
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Lintumetsän koulun oppilaat
Kiinan Kansantasavallan suurlähetystössä
Osallistuimme helmikuussa ekonomian
ja tekstinkäsittelyn
tunnilla Kiinan kulttuuritietokilpailun
peruskoululaisten
sarjaan. Aktiivisimpien koulujen edustajat kutsuttiin Kiinan
Kansantasavallan
suurlähetystöön Kulosaareen perjantaina
15.4.05 klo 17. Koulustamme oli vierailulla
mukana 28 oppilasta.
Kiinan merkitys on kasvanut
myös Suomen ja suomalaisten näkökulmasta. Onkin
vain ajan kysymys koska kiinalaiset ottavat paikkansa
edistyneimpien kansakuntien
joukossa. Niinpä opetushallituksen tukema suomalaiskiinalainen lukioverkko on
Suomessa ollut läheisessä
yhteistoiminnassa SuomiKiina -seuran ja Kiinan Kansantasavallan Helsingin
lähetystön kanssa kiinalaisen kulttuurin tuntemuksen
edistämiseksi. Kilpailun käytännön järjestelyistä on vastannut suomalais-kiinalaisen
lukioiden yhteistyöverkoston
suomalainen koordinaattori

Ressun lukio.
Tilaisuus kesti pari tuntia.
Ohjelmassa oli suurlähettiläs
Zhang Zhijian’in, opetushallituksen ja Suomi-Kiina -seuran edustajan sekä Ressun
lukion rehtorin puhe. Kaikille
oppilaille jaettiin palkinnot:
1. palkinto oli tietokonehiiri,
2. T-paita ja 3. valokuvakansio. Aktiivisimpana peruskouluna Espoon Kalajärven
koulun lisäksi koulumme sai
kauniin cloisonné -maljakon.

Lintumetsän koululla pidettiin 6.04.05 klo18.30 kaikille
vanhemmille ja huoltajille ja muille kasvatusasioista
kiinnostuneille tilaisuus, johon oli saapunut Jari Sinkkonen
kertomaan aiheesta terve aggressio ja epäterve aggressio.
Valitettavasti levottomuus on
lisääntynyt lasten ja nuorten
keskuudessa, lieneekö syy
nykyisten viestintävälineiden
tarjoamasta ohjelmasta, jotka
ovat yhä raajempia ja väkivaltaisempia. Ärsyketulva
on valtava ja siitä seuraa ylikuormittumista, jos ei välillä
laiteta peliä poikki.Vanhemmat eivät välttämättä edes
tiedä, mitä lapset pelaavat
esim. playstationeilla. Koneen
ääressä saatetaan istua tuntikausia ja seurauksena on,
että todellisuus alkaa hämärtyä. Lapset ja nuoret saattavat
joutua alttiiksi vaikutteille,
joka näkyy myös käyttäytymisessä.

Katsoimme lyhyen videon
Kiinan kulttuurista ja taloudesta. Lopuksi maistelimme
buffetpöydän antimia.
Jännitimme etukäteen,
kuinka ymmärrämme ja jaksamme kuunnella englanninkieliset puheet ja miten
osaamme käyttäytyä, koska
kiinalainen kulttuuri on
hyvin erilaista suomalaiseen
verrattuna. Tilaisuus osoittautui hyvin vapaamuotoiseksi ja kiinalaisten puheet
tulkattiin suomeksi, muutamat virkamiehet puhuivat
hyvin suomea. Erilaisiin
tilaisuuksiin kannattaa osallistua rohkeasti, hymyllä ja
ystävällisellä asenteella pärjää pitkälle

Jari Sikkonen Lintumetsän koululla

Lintumetsän koulu

Kuvat:

Kaarina Lepistö

Jan Matias Orenius

8.lk

Hyvää kevättä

Jää sulaa. Puroissa vesi
lorisee. Tuoksuu kevät. Lumet
sulaa. Alkaa näkyä maata.
Karhut heräävät talviunesta.
Paistaa enemmän aurinko.
Kukat kasvaa.
Sanni Vanhanen 1B, Lintulaakson
koulu

Kärpäsen
kevättörmäilyt
Olipa kerran kärpänen, joka
lenteli Jorvin yläpuolella.
Kärpänen törmäsi
lentokoneeseen ja joutui
Jorviin. Kun kärpänen pääsi
Jorvista hän törmäsi autoon
ja joutui uudestaan Jorviin.

Eri ikävaiheiden kehitykseen
kuuluu eri määrin aggressiota, mutta jos aggression
määrä lapsen ja nuoren
käyttäytymisessä ilmenee
levottomuutena ja keskittymiskyvyttömyytenä on
asiaan puututtava. Vanhempien vastuulla on arkielämän
rutiineiden (nukkumaan
meno aika, ruokailu) noudattaminen ja siihen auttaa
terve maalaisjärki. Kiellot ja
kiitokset silloin, kun niihin
on aihetta ja mahdollisimman avoin keskustelu ilmapiiri.

kaivon
omistajille!

Sinkkosen mukaan vaikeudet aggression säätelyssä ja
hallinnassa ovat yhteydessä
varhaisvaiheessa koettuun
turvattomuuteen.

Pienet ja isommatkin lapset tekevät
seikkailuretkiä keväiseen maastoon,
ja onnettomuuksia välttääksemme
nyt olisi aika tarkistaa kaivon kansien kunto!

Tilaisuuden järjesti Lintumetsän vanhempainyhdistys yhteistyössä opettajien
kanssa ja 8E.luokka tarjosi
buffetissa pientä suupalaa,
joten kiitos heille kaikille.

Mistä
tietää,
että on
kevät?

Saku Rekonen 1B, Lintulaakson koulu

Kevätruno
Kevät kevät tulla saa
keväällä piiriä tanssitaan
yhdessä leikit leikitään
hauskaa keväällä olla saa
Laura Nuutinen 1B, Lintulaakson
koulu

Liisa Marjomäki
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Lintubongarin piirsi Risto Koverola Lintulaakson koulun
3.A. luokalta

Koulussa
Karjalan kannaksella
1935 menin 12-vuotiaana oppilaaksi
Kannaksen ammattikouluun, joka oli
sisäoppilaitos tytöille
ja pojille. Koulu
sijaitsi Uudellakirkolla
Vammelsuussa
Vanhasahan kylässä.
Heti ensimmäisenä syksynä koulun alettua teimme
bussiretken Uudenkirkon
kirkonkylään, jossa oli kotitalous- ja maamieskoulu. Tällä
matkalla näin ensimmäisen
kerran mäenrinteeseen sijoitetun lukevaa naista esittävän
patsaan.
Kerran talvella teimme
saman retken hiihtäen, ja
siellä hän istui edelleen lumihangessa kesämekossaan.
Joku tiesi, että talossa asui
kelloseppä Ikonen.
Sodan jälkeen, 50-luvulla,
olin mieheni kanssa Lintuvaarassa katsomassa
rintamiestontteja, ja hämmästykseni oli suuri, kun näin
taas tuon tutun naisen istuvan Lintuvaarantien varrella
samanlaisessa rinteessä kuin
Karjalassa. Tuntui mukavalta,
että hän myös oli selviytynyt
evakkoon ja vuosien jälkeen
oli vielä yhtä nuori ja kaunis.
Meidän koulusta vielä
Se oli ollut aikaisemmin Pietarilaisten rikkaiden ihmisten epäonnistuneiden lasten
hoitolaitos. Vanhemmat olivat
maksaneet jonkun summan

Kelloseppä Juho Ikonen ja hänen luomansa Lukeva nainen
ja sitten luultavasti asia oli
sillä selvä. Laitoksen nimi oli
ollut Taivaallisen Kuningattaren Veljeskunta. Kun venäläiset lähtivät Kannakselta,
laitoksessa olleet lapset ja hoitajat vietiin Venäjälle Raivolan asemalta ja siellä oli ollut
paljon väkeä ihmettelemässä
muuttoa.
Kun sota oli loppu 1918 laitokseen tuli punaisten sotaorpoja ja heidän kasvettuaan
ja lähdettyä maailmalle,
tiloihin tuli ensin kansakoulu ja sen jälkeen ammattikoulu, jota minä siis kävin.
Laitos oli luonnonkauniilla
seudulla aivan kuuluisan
valtion lehtikuusimetsän
vieressä, osittain jopa sen

alueella. Sahajoki ja Vammeljoki yhdistyivät koulun
lähellä. Koulu oli melko omavarainen; oli karjaa ja sikala,
maanviljelystä ja suuri puutarha. Rakennuksia oli toistakymmentä. Oppilaita oli
satakunta.
Ja taas uusi yhtymäkohta
menneeseen! Vuonna 1945
ammattikoulu – tällä kertaa
vain pojille – aloitti toimintansa Mäkkylän sotilasvirkatalon (talo purettiin
kymmenisen vuotta sitten)
mailla. Ensin vaatimattomasti
parakeissa, mutta asuinrakennusten ja uuden, uljaan
koulurakennuksen valmistuttua oppilaita otettiin vähitellen lisää.
Virkatalon maita kaavoitettiin myös rintamamieston-

teiksi, joista mekin saimme
ostaa yhden. Rakensimme
talon, jossa vieläkin asun,
vaikka vanha jo olenkin.
Ammattikoulun pojat kävivät vapaa-aikanaan hankkimassa taskurahoja auttamalla
monenlaisissa hommissa
rintamamiestalojen rakennuksilla. Sillä joka puolella
rakennettiin kuumeisesti
uusia koteja, vaikka kaikesta
oli pula.
Eila Wickman
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Ympäristöryhmän
kevätvinkit:

3) Äänekäs ruohonleikkuu
yms. kesäiltoina
Pyrimme mahdollisuuksien mukaan välttämään äänekästä
työskentelyä viikoloppu-iltaisin, koska tällöin me
lintuvaaralaiset haluamme nauttia kesäilloista vaikkapa
grillauksen merkeissä puutarhassa!

4) Postilaatikot, aidat ja roskakatokset
Pidämme postilaatikot ja aidat asianmukaisessa kunnossa,
koska tällä parannamme asuinympäristömme ulkoasua ja
lisäämme viihtyisyyttä ja viestimme, että me lintuvaaralaiset
arvostavamme ympäristöämme ja näin
kerromme myös kaupungille, että täällä
paikat pidetään – ja tulee pitää kunnossa!

5) Ajonopeudet

Asukaskysely

TONTIN KOSTEUSONGELMAT
Vastaajan nimi:
Osoite:
Postinumero:
Puhelin: työaikana:

iltaisin:

1.

Talon rakennusvuosi:

2.

Miten tonttisi pintavesien poisjohtaminen on järjestetty?
Sadevesijärjestelmä (putkitettu)

Noudatamme ainakin itse katujemme nopeusrajoituksia, tällöin muutkin

Avo-ojat

huomaavat, että Lintuvaarassamme ei
hurjastella!

Imeytysalue
Poistopumppu
Muu, Mikä?
En tiedä

Kysely kiinteistön omistajille:
1) Puutarharoskien poltto
kielletty vapun jälkeen
Järjestyslain mukaan: Puutarhajätteiden polttaminen on
sallittua harvaan asuttujen alueiden lisäksi pientaloalueilla
15.9.–30.4. edellyttäen, ettei polttamisesta aiheudu kohtuutonta
haittaa naapurille tai lähiympäristölle. Lisäksi suositellaan,
että naapurille ilmoitettaisiiin polttamisesta etukäteen.
Polttamisen sijaan suositellaan puutarhajätteen hakettamista
ja kompostoimista. Poltamme vain ehdottoman kuivia roskia
tyynellä säällä ja ilmoitamme mahdollisuuksien mukaan
naapureille, jotta he voivat tarvittaessa kytkeä koneellisen
ilmastoinnin pois päältä. Pieni asia roskien polttajan kannalta,
mutta suuri helpotus astmaatikolle!

2) Nelijalkaiset ystävämme
Muut ulkoilijat huomioonottava koiranomistaja kerää jo
järjestyslainkin mukaan lemmikinsä jätökset mukaansa
asianmukaisesti roskikseen pantavaksi pois ulkoiluteidemme
varsilta. Pussit mukaan ja lenkille koiran kanssa! Emme
laske kissojakaan vapaasti ulos tautien leviämisriskin
takia lasten hiekkalaatikoille sekä kissojen aiheuttamien
linnunpoikastuhojen takia. Haluammehan nauttia
Lintuvaarassa linnun laulusta!

Omakotiyhdistys kartoittaa kaupungin sadevesijärjestelmän puuttumisesta aiheutuvia ongelmia kaavoitetulla alueellamme.
Olemme laatineet asukaskyselyn, johon toivomme
kaikkien alueellamme asuvien kiinteistön omistajien vastaavan.
Kyselyn tulokset kootaan ja analysoidaan. Mikäli
alueellamme ilmenee sadevesijärjestelmän puuttumisesta johtuvia kosteusongelmia, otamme yhteyttä
Espoon kaupungin päättäjiin asian korjaamiseksi.
Kyselyn vastaajien kesken arvomme Nokian
kumisaappaat!
Kysely tulee palauttaa viimeistään 15.5.05 mennessä Piken kioskissa olevaan palauslaatikkoon.
Etukäteen kiittäen

Lintuvaaran
omakotiyhdistyksen
hallitus

3.

Onko käytössä oleva järjestelmä mielestäsi
Hyvä
Riittämätön
Ei toimi lainkaan
Toimiva mutta rankkasateilla kuormittuu liikaa

4.

Onko kaupungin sadevesijärjestelmän puuttumisesta tai maaperän muusta
kosteudesta koitunut vahinkoa talollesi/tontillesi?
Kyllä
Ei
Millaista
Milloin

5.

Onko kiinteistössäsi salaojat?
Kyllä
On, mutta en ole varma niiden toimivuudesta
On, mutta eivät toimi
Ei lainkaan salaojitusta
En tiedä

6.

Onko tonttialueesi kuivana pitämisessä ongelmia?
Kyllä
Ei

Kirjoita lisäselvitykset tai muut
terveiset liitteeksi!
Palautus Piken kioskille viimeistään
15.5. 05
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Sortti-asemat
auki kahtena
lauantaina
Ämmässuon, Konalan ja
Kivikon sortti-asemat
ovat poikkeuksellisesti
auki lauantaina 23.
huhtikuuta ja 14. toukokuuta kahdeksasta
kolmeen. Normaalisti
Sortti-asemat ovat
avoinna maanantaista
perjantaihin seitsemästä
iltayhdeksään.
Poikkeuksellisten
aukioloaikojen avulla
halutaan palvella erityisesti puutarhojen
ja varastojen kevätsiivoukseen ryhtyneitä
kuntalaisia ja taloyhtiöitä.
YTV Jätehuolto on
laskenut risujen ja
puutarhajätteen
hintoja vuonna 2005.
Hinta on viisi euroa
kuormalta. Näin
pyritään ehkäisemään
sitä, että jäte päätyy
esimerkiksi kaupunkien
rakentamattomille
tonteille.
Sortti-asemille voi
tuoda hyötyjätteitä,
ongelmajätteitä ja sekajätteitä henkilöautolla
tai muulla kevyellä
kuljetusvälineellä.
Hyötyjätettä ovat puu,
puutarhajäte, pahvi,
paperi, metalli, sähköja elektroniikkaromu ja
lasi.

Pupujussijuttu

KUTSU
Mäkkylän tiekunnan tieosakkaat kutsutaan vuosikokoukseen, joka pidetään tiistaina
17.5.05 alkaen klo 18.30 Mäkkylän koulun ala-asteella
os. Mäkkylänkuja 3, Espoo.
Kokouksessa käsitellään vuosikokoukselle kuuluvat asiat

Laku & Oliver
Tiedätkö Olli mikä on
koiran kaikkein karmein
päivä?

Kaikki varmaan muistavat,
kuinka hauskaa oli nähdä
ensimmäisten jänöjen loikkivan pihan poikki varhaisena
kevätaamuna juuri ennen
kuin Berliinin muuri murtui.
Pitkäkorvat toivat mukavan
lisän oravien ja siilien tähdittämään, keittiön ikkunasta
näkyvään luontodokumenttiin. Jollen vallan väärin
muista, saatoin jopa palkita
ja kannustaa noita esityksiä
omista talviomenavarastoistani jakamilla makupaloilla.
Noista ajoista maailma on
suuresti muuttunut, samoin on
muuttunut oma suhtautumiseni kotoiseen luontoidylliini.

Luontodokumenteissa kerrotaan, että
kaikilla otuksilla on omat luontaiset
vihollisensa. Rusakoiden lukumäärän
kyseessä ollen luulen olevani ainoa
tätä lajia näillä seuduin ja minuakin
rajoittaa metsästyslaki ja avuttomuuteni ansalankojen virittäjänä. Ovatko
kaikki ketut ja pöllöt muuttaneet Lontooseen? Siellä niitä alinomaa pelastetaan aidanraoista ja muista kiipeleistä.
Englantilaisella eläinrakkaudella niitä
sitten paikataan ja parannellaan ja kiikutetaan takaisin kujille ja puutarhoihin pupujahtiin. Onko kukaan nähnyt
kettua meidän kylässämme tai pikkuruista varpushaukkaa suurempaa
petolintua? Jotenkin tuntuu, että joku
opettaa ristihuulille liikennesääntöjäkin, koska auto-onnettomuudetkaan
eivät tunnu pahastikaan jänökantaa
verottavan.

Alun ystävällisyydestäni innostuneena
tupsuhännät näyttävät luulevan, että
kaikki pihan kasvikuntaan kuuluvat
ilmiöt on järjestetty sinne pupujen
pitopöytää varten. Kaikki tuntuu kelpaavan. Niin piikikästä puskaa ei puutarhakaupasta löydy, etteikö se kelpaisi tämän luontokappaleen appeeksi.
Ruokavalio ja makutottumukset muuttuvat sitä mukaa, kun saan edellisiä
pensaita paketoitua kananverkkoon,
jota taitaa tontilla talvisaikaa olla
enemmän kuin Laitilassa konsanaan.
Kaikkine suojaverkkoineen ja verkkoaitoineen piha näyttää enemmän
vankileiriltä kuin Edenin puutarhalta,
mikä oli alkuperäinen tarkoitus.

Iloa näistä eläinkunnan edustajista ei
ole kuin kylän koirille. On niin hauska
haukkua jusseja ja jussitkin näyttävät
tietävän, että koirat on pidettävä kytkettyinä kaupunkialueella eikä niitä
pelota yhtään mokoma kovaääninen
isottelu. Toinen syy rakastaa rusakoita
on niiden jälkeensä jättämät papanat,
jotka ovat kaikkien karvakuonolaisten
suurinta herkkua.
Meikäläisen ei sen sijaan auta muu
kuin alkaa rakentaa tontin ympärille
uutta Berliinin muuria.
Tarja Pihlajisto

Varmaan
päivä ilman
ruokaa?

MÄKKYLÄN TIEKUNNAN
VUOSIKOKOUS 17.5.05
(YksL 64 §, 65 §). Hoitokunta
ehdottaa, että vuodelta 2005
ei kanneta tiemaksuja eikä
kaikille tieosakkaillè määrättävää samansuuruista perusmaksua (YksL 23 § 2mom).
Vuosikokouksesta laadittava
pöytäkirja on nähtävänä Leppävaaran yhteispalvelupis-

Etkö sä muuta ajattele
kuin ruokaa?
Minä tarkoitan saunapäivää. Silloin meitä
kylvetetään. Onko
mitään sen kurjempaa?

teessä, Leppävaarankatu 9,
kauppakeskus Sello/kirjasto
31.5.05 alkaen.

Mäkkylän tiekunta
M Ahonen,
hoitokunnan
puheenjohtaja

Minun mielestä
koiran kylvetys
pitäisi lailla
kieltää!

Eihän nyt ole
saunapäivä,
eihän?

Ei kai. Paitsi
päivä ilman
ruokaa.
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Galleria
kiinteistötoimisto
Merja Rautio
Lkv (A)

Siltavoudintie 2, 00640
Helsinki, p. 09-7288 660,
fax 09-72886650,
Pohj. Lintuvaarantie 50,
02660 Espoo,
gsm-040-5600 775
e-mail: merja.rautio@
erafinland.com
www.era.fi

15 vuoden kokemus
kiinteistövälitysalalla!
Nyt paljon kysyntää omakotitaloista ja tonteista Lintuvaarassa!
Etsin asiakkaalleni okt-tonttia Lintuvaarasta ja lähialueelta.
Soita, niin keskustellaan asiasta tarkemmin. Arviointi on ilmainen.
Kansainvälisen kiinteistövälitysketju ERA:n ja Suomen kiinteistövälittäjäliiton jäsentoimisto.
Käytössämme seuraavat internet-myyntikanavat:
www.etuovi.com www.erafinland.fi www.asuntoverkko.com www.oikotie.fi

