Lintunen
Lintuvaaran Omakotiyhdistys ry:n tiedotuslehti

Vuosikokous
23.3.06
Lintuvaaran Omakotiyhdistyksen sääntömääräinen vuosikokous pidetään Lintulaakson
koululla torstaina klo 18.
Tilaisuus aloitetaan perinteisesti nauttimalla
pöydän antimia, minkä jälkeen jatketaan vuosikokousasioilla.
Illan ’tähdeksi’ olemme saaneet Pasi Eskelinin
IVT Lämpöpumput Oy:stä.

Tervetuloa!
1/06 • Maaliskuu
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Puheenjohtajan palsta

Hyvät
lintuvaaralaiset,
Kevätpäiväntasaus on
runsaan viikon päästä ja
se on luonnollisesti merkkinä talven kääntymisestä
kevääksi, sekä siitä, että
Lintuvaaran Omakotiyhdistyksen vuosikokous
lähestyy.
Kaipaamme mukaan
uusia aktiivisia jäseniä
uusine ajatuksineen ja ideoineen.

On tärkeää, että uusien ja
vanhojen asukkaiden toiveet ja parannusehdotukset tulisivat huomioiduksi
parhaalla mahdollisella
tavalla. Omakotiyhdistyksen toimintasektorit selviävät lehdessä olevasta
toimintasuunnitelmasta.
Espoon kaupungin verotulot ovat kasvaneet huomattavasti (n. 9 %) viime
vuoteen verrattuna ja
kokonaisuudessaan taloudellinen tulos on poikkeuksellisen hyvä johtuen
lisääntyneestä asukasmäärästä ja menojen supistamisesta.
Lisäksi kaupunki on saanut miljoonia lisäpääomaa
E.ON - kauppojen myötä.
Mielestäni tässä olisi nyt
mahdollisuus käyttää osa

joko pääomasta tai sijoitustuotoista myös Lintuvaaran
hyväksi, lähinnä jälkeenjääneen kunnallistekniikan
rakentamiseen ja parantamiseen.

uusien asuinalueiden kaavoituksen ja suunnitelmien
myötä (lisääntyvä liikenne,
liikennekuri, turvallisuus,
teiden kunto, virkistysalueet jne).

Ehkä myös vanha Leppävaaran maauimalahanke
pitäisi ottaa taas esille.

Omakotiyhdistys seuraa tiiviisti ko. alueiden
kehityssuunnitelmia ja on
yhteydessä muihin sidosryhmiin, sekä yrittää vaikuttaa suoraan päättäjiin.

Viime vuosien virkamiesten päätökset tai päättämättömyys ovat johtaneet
Lintuvaaran kehityksen
pysähtymiseen. Joskus
tuntuu, että alueemme on
jätetty täysin unholaan erilaisten verukkeiden varjolla. Nyt kaupungilla olisi
mahdollisuus näyttää, että
halua kehittämiseen löytyy
myös “vanhoilla“ alueilla.

Nauttikaa auringon tuomasta ilmaisesta energiasta
ja tavataan vuosikokouksessa 23.3.
terveisin
Aslak Pentikäinen

Uusia haasteita riittää tulevalle toiminnalle runsaasti
Painiityn ja Uusmäen

Lintuvaaran Omakotiyhdistyksen hallituksen jäsenet 2005
Anne Heinonen
Raimo Henttonen
Jukka Jokela
Anne Kangas
Margit Lundström
Liisa Marjomäki
Titta Moilanen
Aslak Pentikäinen
Arja Pihlajisto
Teijo Porkka
Leena Simola

Sinirinnantie 37
Paikkalinnuntie 19 B
Paikkalinnuntie 22
Sinirinnantie 35
Nostoväentie 1 A 2
Hempontie 9
Ruisrääkäntie 1
puh. joht.
Jääskeläntie 22 A
Lintusen toim. Hämeenkyläntie 29 B
sihteeri
Hämeenkyläntie 23 B
varapuh. joht. Töyhtötiaisentie 10
rahastonhoit.

Ilmoitustaulu omakotiyhdistyksen tiedotteita varten on Piken
kioskin edessä.
Lintunen, Lintuvaaran Omakotiyhdistys ry:n tiedotuslehti, ilmestyy neljästi vuodessa: maaliskuussa, toukokuussa, syyskuussa ja
joulukuussa.
Lintuvaaran Omakotiyhdistyksen tilinumero:
Nordea–Leppävaara 238618-9514

040–588 2549
041–441 5388
040–558 7049
040–588 4496
050–442 0696
586 4684
050-486 0149
0400–939 440
548 4502
548 7289
541 7610

e-mail: jukka.jokela@autoklinikka.com
e-mail: anne.kangas@tietoenator.com
e-mail: margit.lundstrom@suomi24.fi
e-mail: maija-liisa.marjomaki@espoo.fi
e-mail: titta.moilanen@nokia.com
e-mail: aslakp@netti.fi
e-mail: arja@prestig.pp.fi
e-mail: leenam.simola@nls.fi

Taitto: Masa Pulkkinen, Arja Pihlajisto
Painopaikka: Yleisjäljennös Oy,
Pursimiehenkatu 26, 00150 Helsinki
Toimitus: Arja Pihlajisto, puh. 5484 502
Levikki: 1750 kpl
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Vuosikokous
23.3.06
Lintuvaaran Omakotiyhdistyksen sääntömääräinen vuosikokous pidetään Lintulaakson koululla torstaina 23.3.06 klo 18.
Tilaisuus aloitetaan perinteisesti nauttimalla pöydän antimia, minkä jälkeen jatketaan vuosikokousasioilla.
Illan ’tähdeksi’ olemme saaneet Pasi Eskelinin IVT Lämpöpumput Oy:stä. Tässä yrityksessä, joka tuo maahan ja
asentaa lämpöpumppuja, tiedetään kaikki tietämisen arvoinen tästä nyt niin suositusta aiheesta. Pasi on lupautunut
paitsi kertomaan pumpuista myös vastaamaan yleisön kysymyksiin. Hän tuo mukanaan esitteitä ja on valmis jatkossa
tekemään tarjouksen pumppujen yhteishankinnasta jäsentalouksiin.

Tule Sellosaliin kuuntelemaan

Värttinää!

Omakotiyhdistys tarjoaa jäsenilleen puoleen hintaan mahdollisuutta kuulla maailmankuulua
Värttinä-yhtyettä

keskiviikkona
19.4.06 klo 19.00
Yhtye, joka maailman kiertueellaan pysähtyy
nyt Espoossa ja Sellosalissa, esittää konsertissa
mm. musiikkia yhtyeen nyt keväällä ilmestyvältä
uudelta albumilta. Yhtyeessä (www.varttina.
com) esiintyvät:
Susan Aho, Mari Kaasinen ja Johanna Virtanen
(laulu), Janne Lappalainen (buzuki ja saksofonit),
Lassi Logrén (viulu), Markku Lepistö (hanuri),
Jaakko Lukkarinen (lyömäsoittimet), Hannu

Rantanen (bassot) ja Antto Varilo (kitarat ja
cümbüs tambur)
Lippuja, joiden normaalihinta on 22/20 €, voi
varata Aslak Pentikäiseltä puh. 0400-939 440
puoleen hintaan eli aikuiset 11 ja lapset 10 €/kpl.
Ilmoittautumiset 24.3. mennessä. Aslakilta saa
maksuohjeen ja maksetut liput toimitetaan tilaajalle.
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LINTUVAARAN OMAKOTIYHDISTYS RY
TOIMINTAKERTOMUS 2005
Lintuvaaran Omakotiyhdistys Ry on oerustettu 1941 Leppävaaran Huvilanomistajien Yhdistys nimisenä. Vuonna 1975
nimi muutettiin Leppävaaran-Lintuvaaran Omakotiyhdistys
ry:ksi ja vuodesta 1992 lähtien yhdistys on toiminut nykyisellä
nimellään.
Vuoden lopussa yhdistyksellä oli noin 500 maksavaa jäsentaloutta sekä muutamia kannatusjäseniä.
Olemme yhä Espoon suurinasukasyhdistys suhteutettuna
asukaslukuun ja muutenkin yksi suurimmista asukasyhdstyksistä.

JOHTOKUNTA JA TILINTARKASTAJAT

Otimme kantaa urheilu- ja vapaa-ajan alueiden suunnitelmiin,
katu- ja liikenneasioihin sekä puisto- ja viheraluieden kehittämiseen.
Lähetettiin lausunto myös bussipysäkkien heikosta suunnittelusta ja toteuttamisesta.

B. LIIKENNE
Yhdistys on yrittänyt vaikuttaa ja nopeuttaa kaavan mukaisiin
liikenteen ja teiden perusparannuksiin liittyviä asioita. Myös
kouluteiden turvallisuus on ollut jatkuvasti OKYn asialistalla.

C. NUORISO

Yhdistyksen toimintaa edusti johtokunta, johon valittiin
puheenjohtajan lisäksi kymmenen jäsentä 2.3. pidetyssä vuosikokouksessa Lintulaakson koulussa. Kokoukseen osallistui
n. 45 jäsentalouden edustajaa.

Yhdistys on pitänyt yhteyttä lähikoulujen vanhempainyhdistyksiin ja yrittänyt ideoida ja aktivoida uusia nuorten elämänlaatua koskevia parannuksia ja toimintaa.

Vuosikokous valitsi uudeksi puheenjohtajaksi Juha Pentikäisen seuraavaksi yksivuotiskaudeksi.

D. YMPÄRISTÖ

Hallituksen jäseniksi vahvistettiin puheenjohtajan lisäksi:
Anne Heinonen, Raimo Henttonen, Jukka Jokela, Anne Kangas, Margit Lundström, Maija-Liisa Marjomäki, Titta Moilanen, Arja Pihlajisto,Teijo Porkka ja Leena Simola.
Varsinaisiksi tilintarkastajiksi valittiin Reijo Järvitalo ja Matti
Kärkkäinen ja heidän varamiehikseen Matti Nurminen ja
Merja Salmi-Lindgren.
Johtokunta jakaantui seuraaviin työryhmiin ( suluissa vetäjä ).
1. Kaavoitus ja liikenne ( Pentikäinen )
2. Nuoriso ja koulutus ( Heinonen )
3. Ympäristö ( Simola )
Johtokunta kokoontui toimintavuoden aikana 10 kertaa.
Kokouspaikkana on Seurakuntakeskus Uutun tilat.

TOIMINTA

Jokavuotiset siivoustalkoot on pidetty ja osallistuminen ja lopputulos olivat kiitettäviä.
Lopuksi nautimme Ykköshallin kauppiaan tarjoamat makkarat.
Yhdistys puuttui muutamiin asukkaiden ilmoittamiin ympäristöongelmiin ja välitti tiedot asianomaisille tahoille korjaustoimenpiteitä varten. Myös asukkaiden omatoimisuus ja
aktiivisuus on ollut suureksi avuksi.
Vuosikokouksen yhteydessä Hannele Rämö AsTe ry:stä luennoi asuntojen sisäilmasta ja asumisterveysongelmista.

E. YHTEISTYÖ
Yhteistyö muiden lähialueiden asukasyhdistysten kanssa on
ollut toimivaa ja yhdistyksellä on edustus Espoon Kaupunginosayhdistysten Liitossa (EKYL). Yhteistyö Leppävaara-seuran
kanssa on jatkunut perinteisesti. Osallistuimme mm. yhdessä
syksyn Raittikarnevaaleihin.
Lisäksi yhdistys on Leppävaaran alueneuvottelukunnan jäsen.

Omakotiyhdistys noudatti toiminnassaan yhdistyksen sääntöjä, joiden mukaan koko alueen ja asukkaiden viihtyväisyyttä ja turvallisuutta pyrittään lisäämään tasapuolisesti.
Yhdistyksen tehtävänä on myös valvoa ja osallistua mahdollisuukisen mukaan alueen suunnitteluun ja kehittämiseen liittyviin projekteihin.

Lähikoulujen suhtautuminen yhdistyksen tilatoiveisiin on
ollut erittäin positiivista.

Yhdistys noudatti vuodelle 2005 sovittua toimintasuunnitelmaa, jossa tärkeimmät osa-alueet olivat yllämainittujen työryhmien kohteet ja yhteistyö eri sidosryhmien kanssa sekä
tiedottaminen.

Alueen päätiedottajana toimii edelleen Lintunen-lehti, joka
ilmestyi toimintavuoden aikana neljä kertaa.

A. KAAVOITUS
Yhdistys on lähettänyt lausunnon Espoon kaupungille kaupunkisuunnittelukeskukseen koskien uutta Pajuniityn asemakaavaehdotusta.

Myös Leppävaaran seurakunta on tukenut OKYn toimintaa
antamalla kokoustilat seurakuntakoti Uutussa.

F. TIEDOTUS

Jakelu suoritettiin johtokunnan toimesta n. 1700 talouteen.
Johtokunta myös tiedotti tapahtumista yhdistyksen ilmoitustaululla.
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LINTUVAARAN OMAKOTIYHDISTYS RY
TOIMINTASUUNNITELMA 2006
TOIMINNAN TARKOITUS
Omakotiyhdistyksen tarkoitus on lisätä asukkaiden ja alueen
viihtyväisyyttä:
- edistämällä asukkaiden vaikutusmahdollisuuksia aluettaan
koskevissa asioissa
- harjoittamalla yhteistyötä kaupungin ja muiden sidosryhmien kanssa
- edistämällä alueen paikallistunnetta ja perinnetoimintaa

1. ALUEELLINEN TOIMINTA
Alueellisessa toiminnassa Lintuvaaran Omakotiyhdistyksen
painopisteet tulevat olemaan kaavoitus, liikennejärjestelyt,
ympäristöasiat sekä nuorisotoiminta.
Yhteistyötä koulujen ja niiden vanhempainyhdistysten kanssa
jatketaan ja pyrimme järjestämään erilaisia yhteistilaisuuksia.Pyrkimyksenä on myös järjestää asukastilaisuuksia ja
tulemme osallistumaan aktiivisesti eri viranomaisten tilaisuuksiin.
Harrastustoimintoja pyritään järjestämään kysynnän ja tarpeen mukaan.

jaetaan ilmaiseksi jokaiseen talouteen toiminta-alueellamme.
Lehdessä julkaistaan aluehistoriaan liittyviä artikkeleita sekä
pysrimme kannustamaan vanhoja lintuvaaralaisia tallentamaan omia muistojaan menneiltä ajoilta.
Lisäksi pyrimme tiedottamaan lehden välityksellä alueemme
ajankohtaisista asioista.
Tarvittaessa johtokunta jakaa myös muita tiedotteita kotitalouksiin ja pyrkii informoimaan paikallislehdille Lintuvaaran
asioista.
Yhdistyksen ilmoitustaulu on edelleen käytössä sekä johtokunnan että myös asukkaiden ilmoituksille.

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 Lintuvaaran siivoustalkoot järjestetään keväällä.

Jäsenhankinnassa uusille jäsenille järjestetään palkintokilpailu.
Espoon paikallishistoriaan liittyvään Kansallismuisti-projektiin osallistumme tarvittaessa.

2. KAAVOITUS JA LIIKENNE
Kaavoituksen osalta seuraamme aktiivisesti Leppävaaran
suuralueen jatkosuunnitelmia.
Kyseessä ovat lähinnä lähitulevaisuuden asuntoalueiden kehityssuunnitelmat ja niiden vaikutukset Lintuvaaraan (Painiitty,
Uusmäki, Mäkkylä).
Liikenteessä tarkastelemme lähinnä koko liikenteen yleissuunnitelman kehittymistä.
Myös seuraamme jo vireillä olevien tiehankkeiden edistymistä, kevyen liikenteen järjestelyitä sekä teiden turvallisuutta.

3. YHTEISTYÖ
Perinteinen yhteistyö Suur-Leppävaaran asukasyhdistysten
kanssa jatkuu.
Pidämme yhteyttä lähellä olevien asukas- ja vanhempainyhdistysten kanssa ja tarvittaessa annamme kannanottoja tai
teemme yhteiskirjelmiä viranomaisille. Lähinnä kysykseen
tulevat kaavoitus- ja liikenneasiat.
Omakotiyhdistyksen edustaja jatkaa osallistumistaan Leppävaaran alueneuvottelukunnassa sekä Espoon Kaupunginosayhdistysten Liitto ry:ssä.

4. TIEDOTUSTOIMINTA
Lintunen (levikki 1700 kpl) toimii edelleen yhdistyksen ja alueen päätiedottajana. Lehti julkaistaan neljä kertaa vuodessa ja

Mistä Jääskeläntie-nimi
tulee
Tie on ainoa Lintuvaarassa, jolla on jokin muu kuin lintu-johdannainen nimi. Tie sai nimensä sosialisti-lehtimies August
Mäkelän tien varressa olevan Jääskelä-nimisen palstan
mukaan.
Mäkelä teki tutkimusta karpaloviljelyksestä ja sai tarkoitusta
varten palstan lahjojituksena Begansin omistajalta Kössi Koskiselta. Palsta sai nimensä Mäkelän kirjailijanimen, Kaapro
Jääskeläinen, mukaan. Mäkelä oli kotoisin Jääskestä, Karjalasta.
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LINTUVAARAN OMAKOTIYHDISTYS ry
TULOSLASKELMA JA TASE
1.1.–31.12.05

TULOT:
VARAINHANKINTA
TIEDOTUS
PANKIN KOROT
TALKOOT
VARSINAINEN TOIM.
KULUT:
VARAINHANKINTA
TIEDOTUS
PANKIN KULUT
TALKOOT
VARSINAINEN TOIM.
TILIKAUDEN TULOS
TASE 31.12.05
VASTAAVAA:
RAHAA PANKISSA
SIIRTOSAATAVAT
VASTATTAVAA:
OMA PÄÄOMA
EDELLISV. VOITTO
TILIKAUDEN TULOS
SIIRTOVELAT

2005

2004

4181,05
990,00
12,87
480,31
14,10
5678,33

3973,00
955,00
12,90
9,20
25,00
4975,10

65,00
3092,57
80,75
480,31
732,60
+ 1227,10
5678,33

0,00
3389,52
74,82
22,62
1267,83
+ 220,31
4975,10

3770,22
90,00
3861,51

3154,88
45,00
3199,88

1410,58
1217,64
1227,10
6,19
3861,51

1410,58
997,33
220,31
571,66
3199,88

TALOUSARVIO
v. 2006
TULOT:
VARAINHANKINTA

3400,00

TIEDOTUS

2200,00

VARSINAINEN TOIMINTA

550,00

AVUSTUKSET

2000,00

YHTEENSÄ

8150,00

MENOT:
TIEDOTUS

4400,00

TALKOOT JA TILAISUUDET

1100,00

VARSINAINEN TOIMINTA

2400,00

PANKIN KULUT
YHTEENSÄ

250,00
8150,00

Lintuvaara saa taas postin!
Uusi posti aloittaa maanantaina 10.4.06
klo 10 entisessä tutussa paikassa. Talossa
toimiva kukkakauppias laajentaa toimintaansa ja ottaa hoitaakseen myös elintarvikekioskin ja postin, mistä olemme
kovasti kiitollisia. Posti on auki joka
päivä klo 10–21.

Lintuvaaran postin alaisuuteen kuuluvat postinumerot 02660 (Lintuvaara) ja 02680 (Uusimäki).
Uuden postin avaamiseen asti lintuvaaralaiset ja uusmäkeläiset saavat noutaa postilähetyksensä Sellon
postista perjantaihin 7.4. klo 14 asti, minkä jälkeen ne
siirretään omaan postitoimipaikkaan.
Suomen posti toimittaa vielä asiakastiedotteen tästä
muutosta jokaiseen talouteen viikolla 13 eli 27.3. alkavalla viikolla.
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Suur-Leppävaaran
alueneuvottelukunta
ja EKYL
Espoossa toimii alueneuvottelukuntajärjestelmä,
jossa Espoon alue on
jaettu seitsemään alueeseen, joilla kullakin
on oma alueneuvottelukuntansa. Alueneuvottelukunnat nimetään
valtuustokaudeksi kerrallaan – nykyiset alueneuvottelukunnat aloittivat
vuoden 2005 alussa. Alueella toimivat rekisteröidyt
yhdistykset voivat ehdottaa edustajaansa neuvottelukuntaan. Jäsenten
valinnan suorittaa kolmen
valtuuston määräämän
keskusjärjestön – Esbobygdens Undomsförbund,
Espoon Kaupunginosayhdistysten Liitto ja Espoon
Omakotiyhdistysten Keskusjärjestö – jäsenistöstä
muodostettu alueneuvottelukuntatyöryhmä.
Alueneuvottelukunnat
toimivat aktiivisessa
vuorovaikutuksessa
kaupungin organisaation
kanssa. Ne välittävät
asukkaiden näkemyksiä
oman alueensa ajankohtaisista hankkeista ja
kehittämissuunnitelmista
sekä antavat lausuntoja
mm. aluettaan koskevista kaavahankkeista.
Alueneuvottelukunnissa
toimimisesta ei saa mitään
korvausta, mutta kunta
myöntää pienen määrärahan jokaiselle neuvottelukunnalle postitus- yms.
kulujen kattamiseksi.
Suur-Leppävaaran alueneuvottelukunnan toimialueeseen kuuluu Jupperi,
Kilo, Laaksolahti, Leppävaara, Lintuvaara, Lippajärvi, Perkkaa, Rastaala

ja Viherlaakso. Asukkaita
alueella on lähes 60 000,
keskikokoisen suomalaisen kaupungin verran.
Lintuvaaran Omakotiyhdistyksen edustajana,
nyt jo toista kauttaan, on
Margit Lundström. Margit
on melkein paljasjalkainen espoolainen ja nähnyt
alueen kehittymisen
maalaiskunnasta Suomen
toiseksi suurimmaksi kaupungiksi. Hän tekee kaikkensa, jotta saisimme edes
Lintuvaarassa säilytettyä
elinkelpoisen ympäristön.
Leppävaaran alueneuvottelukunta, joka on
jäsenmäärältään suurin
Espoon alueneuvottelukunnista, on aktiivisesti
toiminut asukkaiden
kaavoitusta, liikennejärjestelyjä, koulu- ja ympäristöasioita koskevien
mielipiteiden välittäjänä
Espoon päättäjien tietoon.
Noin parikymmentävuotisen historiansa aikana
järjestelmä on osoittanut
hyödyllisyytensä ja joitakin korjausehdotuksia on
saatu jopa läpi.

EKYL
EKYL eli Espoon Kaupunginosayhdistysten
Liitto on Espoon asukasyhdistysten katto-organisaatio, joka puolestaan
kuuluu jäsenenä Suomen
Kotiseutuyhdistysten
Liittoon. EKYLissä on
jäseniä 48.
Jos alueneuvottelukuntien
toiminta keskittyy kaavoitus- ja liikenneasioihin,

niin EKYLin toimintaalaa ovat ns. pehmeämmät
arvot eli alueiden viihtyisyys ja kansalaistoiminta.
Niinpä EKYLin suurin
voimainponnistus on
Espoon Lystien järjestäminen, johon myös kaupunki
osallistuu rahoittajana.
EKYL maksaa mm.
Teosto-maksua niin, että
jäsenyhdistysten tilaisuuksissa voi soida musiikki.
Toinen suurimerkityksinen asia EKYLillä on
kaupungin yhdistykselle
osoittama toimitila eli
Parkvilla, Leppävaaran
alueen kotiseututalo, joka
sijaitsee Friisinmäessä,
eteläisessä Leppävaarassa lähellä Albergan kartanoa.
Vanha keltainen huvila, joka
yhtenä harvoista säilyi purkamiselta kerrostaloalueen
rakentuessa ympärille.

Parkvilla tarjoaa tiloja
yksityisille ja yrityksille
juhla-, kokous- ja
harrastuskäyttöön. Lisäksi
talo toimii ympäröivien
kerrostalojen asukkaiden
korttelitupana ja siellä
on nimikkotilat Espoon
Kaupunginosayhdistysten
Liitolle ja Espoon seudun
käsityöyhdistykselle.
Parkvillan rakennutti
vv. 1908–1909 Forsténin
perhe, joka käytti
huvilaa ensin kesäisin

ja myöhemmin ympäri
vuoden. Parkvillassa
ehdittiin asua
kaikkiaan 85 vuoden
ajan. Arvellaan, että
Parkvillan on suunnitellut
Lars Sonck, joka oli
Forsténien perhetuttu ja
joka oli myös laatinut
asemakaavan Friisinmäen
ja Ruukinrannan alueille
v. 1908. Parkvilla on
edustava esimerkki
1910-luvun huvilaarkkitehtuurista.
Koko talo tarjoaa tilat
noin 80 hengelle, talon
alakerta noin 60 hengelle.
Kokousvarusteena on
piirtoheitin, ﬂäppitaulu
ja diaprojektori.
Kahviastiaston ja
yleislasien käyttöoikeus
sisältyy vuokraan.
Asiakas hoitaa itse
tarjoilun. Siivouksesta
laskutetaan erikseen.
Talon yhteiskäyttötilat
ovat vuokrattavissa
päivittäin klo 8–24.
Osoite ja yhteystiedot:
Parkvillanpolku 4
02600 Espoo, puh./fax 505
0085
Toimisto avoinna tiistaisin
ja keskiviikkoisin klo 10–12
sekä perjantaisin klo 17–19.
Muina aikoina käytössä
puheposti.
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Pihasuunnitelma, avain
unelmien puutarhaan

Pihojemme mieltäminen
viherolohuoneiksi on
saanut jalansijaa Suomessa vuosi vuodelta
lisää, Keski-Euroopan
puutarhakulttuuri on
vähitellen rantautumassa meillekin. Puutarha tarjoaa monille
rakkaaksi käyneen harrastuksen ja juuri tähän
aikaan vuodesta odotellaan jo kärsimättömänä kevään merkkejä.
Taimimyymälöiden
avatessa huhtikuussa
ovensa on taas aika lähteä tutkimismatkalle
uusia elämyksiä ja ideoita etsimään. Perinteisen kasvivalikoiman
lisäksi tarjolla on joka
vuosi mielenkiintoisia
uutuuksia ja kokeilun-

haluisille haasteita
pihojensa iloksi. Puutarhaelämä vie helposti
mukanaan ja muuttuu sitä puoleensavetävämmäksi, mitä
enemmän kasvien maailmaan uppoutuu.
Rakentaminen on vilkasta ja
tonttien koko on pienentynyt
vuosien saatossa pääkaupunkiseudulla. Kehityksen huomaa hyvin Lintuvaarassakin,
kun muistelee, miltä alue
näytti 90-luvun alkupuolella.
Kotikulmillamme nousee
uutta asutusta vauhdilla ja
uudisrakennukset haukkaavat merkittävän osan tontin
pinta-alasta. Pienten tilojen
suunnittelu onkin erityisen
tärkeää, jotta niistä saataisiin mahdollisimman paljon käyttäjilleen iloa. Hyvän

suunnitelman avulla vältytään turhilta aikaa ja rahaa
vieviltä ongelmilta. Pihaelämän päällimmäisenä tarkoituksena kun useimmilla on
nauttiminen ja rentoutuminen vastapainona arjen kiireille. Paras ajankohta teettää
suunnitelma on syksy ja talvi.
Näin toteutukseen pääsee
käsiksi heti kevään tultua
ja mahdolliset ulkopuoliset
urakoitsijat saadaan tilattua
ajoissa.
Lähtökohtana pihasuunnittelulle tulee aina olla pihan
käyttäjien tarpeet, ei suunnittelijan omat mieltymykset.
Pihan koko, maastonmuodot
ja kasvuolosuhteet antavat
puolestaan suunnitelmalle
raamit. Liikkeelle lähdetään
tapaamisesta, jossa käydään
tarkkaan läpi asiakkaan toivomukset ja katsastellaan
suunniteltava kohde kokonaisuudessaan. Mitä tarkemmin suunnittelija on selvillä
pihan kaikkien käyttäjien
tarpeista, sitä toimivammasta
puutarhasta saavat asukkaat tulevaisuudessa nauttia.
Tässä vaiheessa on jo hyvä
ilmaista omat mahdolliset
kasvitoiveet, harrastukset
pihamaalla, kuin myös värimieltymykset. Puutarhassa
pääroolia voivat näytellä
rehevästi kukkivat perennapenkit, toiset ovat mieltyneet
askeettisimpiin kivikkopuutarhoihin havukasveineen
tai vaihtoehtoisesti perinnekasvit ovat lähellä sydäntä.
Kovin kapeasti ei tarvitse
pihalle linjaansa valita. Mielenkiintoisen kokonaisuuden
saa eri tyylejä yhdistelemälläkin, kunhan tilat rajataan
toisistaan. Mielikuvitus kannattaa päästää valloilleen
ja hurjimmatkin ajatukset
sanoa ääneen. Yhtään vähäpätöisempää ei ole myöskään miettiä, paljonko aikaa
ja rahaa on valmis pihaansa
sijoittamaan.
Keskustelujen pohjalta tehdään luonnos, jonka tarkoituksena on hahmottaa pihan
toimintojen jakautuminen
alueelle. Luonnoksessa ei
vielä puututa yksityiskohtai-

sesti kasvimaailmaan, vaan
lähinnä mietitään kulkuväyliä, oleskelutiloja, lasten
leikkipaikat, suojaistutukset,
säilytettävät kasvit jne. Kun
piha on saatu luonnosteltua, se käydään yhdessä läpi
ja tehdään vielä tarvittavat
muutokset. Luonnos antaa
pohjan varsinaiselle pihasuunnitelmalle, jossa pureudutaan yksityiskohtaisesti
pihan eri osa-alueisiin.
Pihasuunnitelmalle on hyvä
määritellä punainen lanka,
ettei kokonaisuudesta tule
tasapainoton ja sekava.
Onnistuneeseen kokonaisuuteen pääseminen edellyttää monien tärkeiden
asioiden huomioonottamista.
Mikäli kyseessä on vanhan pihan kunnostaminen
uuteen uskoon, hyödynnetään mahdollisimman paljon
jo olemassa olevaa. Maastonmuodoissa, kivissä ja
kallioissa on usein kätkössä
yksilöllisen puutarhan aarrearkku. Istutusalueet suunnitellaan selkeiksi saarekkeiksi,
joissa muodot, värit ja kasvien korkeudet aikaansaavat
harmonisen kokonaisuuden.
Kasvit valitaan tarkasti kulloisetkin kasvuolosuhteet
huomioonottaen, helppohoitoisuus ja kestävyys ovat ratkaisevia seikkoja asiakkaiden
mieltymysten lisäksi. Jokaiselle vuodenajalle mietitään
omat katseenvangitsijansa,
havupuut ja -pensaat ilahduttavat vihreydellään talviaikaakin. Kevään väriläiskille,
sipulikukille, löytyy usein
sopiva paikka perennaryhmistä. Nurmialueet suunnitellaan yhtenäisiksi hoidon
helpottamiseksi, rehevät
maanpeittokasvit ovat omiaan verhoamaan esimerkiksi
rinteitä ja puiden alusia.
Kiveykset antavat pihalle
ryhtiä ja polut johdattelevat
kulkijaa. Pihakivissä ja –laatoissa valinnanvaraa löytyy,
sorapinnat puoltavat paikkaansa etenkin vanhojen tai
vanhaan tyyliin rakennettujen rakennusten ympärillä.
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Oleskelualueista saadaan
viihtyisiä, kun ne verhoillaan tarkoituksenmukaisilla
kasveilla. Köynnökset ovatkin erittäin käyttökelpoisia
ja nopeasti vehreyttä antavia
kasveja, joita soisi käytettävän enemmänkin. Terassit
ovat parhaimmillaan silloin,
kun ne voidaan sijoittaa sisäoleskelutilojen jatkeeksi.

valaisemisen lisäksi pihan
kasvillisuutta voitaisiin
nykyistä enemmän korostaa
kauniisti alhaalta tulevalla
valolla. Talven lumitöitä tekeviä helpottaa huomattavasti,
kun lumikasoille on varattu
riittävästi tilaa. Lumenkeräyspaikkojen kasvit valitaan
siten, että ne selviävät lumikuormasta.

Pienikin vesiaihe pihamaalla
luo kesäpäivinä tunnelmaa,
veden solinalla on uskomaton vaikutus puutarhan viihtyvyyteen. Valaistukseen
tulee kiinnittää meidän pohjoisissa oloissamme erityistä
huomiota. Kulkuväylien

Pihasta saadaan eri elementit huomioonottaen toimiva,
helppohoitoinen ja vielä
kaunis katsellakin. Vaikka
neliöitä ei pihassa huimasti
olisikaan, saadaan suunnittelemalla koko alue hyötykäyttöön. Lähtökohtana onkin

silloin, että ajatellaan ”pienesti”. Esimerkiksi ruukuissa
voidaan kasvattaa kasveja
aina yrteistä köynnöksiin.
Pienessäkin piilee lukuisia
mahdollisuuksia.
Suunnitelma voi kattaa koko
piha-alueen tai se voidaan
tehdä vain tiettyihin osiin
esimerkiksi istutussuunnitelmana detaljikuvineen. Asukkaiden tarpeiden mukaisesti
piha voidaan suunnitella
siten, että sen voi toteuttaa
osissa perheen oman aikataulun mukaisesti. Toiset haluavat ja heillä on mahdollisuus
tehdä kaikki itse, kun taas
toisille paras tapa on teettää

työt ulkopuolisilla ammattilaisilla. Nämä asiat otetaan
huomioon suunnittelutyön
eri vaiheissa. Erilaisten vaihtoehtojen yhdistelmiä on
monia.

Joka istuttaa puutarhan, istuttaa onnen.
(kiinalainen sananlasku)
Puutarhuri, pihasuunnittelija
Outi Kleemola

050-5231325

Mitä lapsemme
puuhaavat, mitä
alueellemme
kuuluu?

PesäpallovarusteetLintumetsän
koululle

KUTSU 15. 3. pidettävään avoimeen keskustelutilaisuuteen Lintulaakson koululle klo 18.0020.00.

Lintuvaaran Omakotiyhdistys lahjoitti omistamansa täyden pesäpallovarustesetin koulun
käyttöön.

9.11. suurehko työryhmä (koulujen rehtorit, lähipoliisi, koulukuraattorit, -psykologit, Leppävaaran SRK:n ja nuorisotoimen
edustajat, Espoon kiintesitötoimenhoitaja, vanhempainyhdistysten ja omakotiyhdistyksen edustajat) alkoi pohtia tulevaisuuden visioita koskien nuorten iltaviikonloppujen ja
lomaelämän käyttäytymistä sekä yleensä vapaa-ajan viettomahdollisuuksia.

Omakotiyhdistyksen jäsenet voivat lainata
niitä viikonloppuisin omiin tarpeisiinsa.
Lisätiedustelut koulun vahtimestarilta.

Tähän jatkona on järjestetty infotilaisuus, jossa mm. lähipoliisi Mari Heikkinen, SRK:n erityisnuorisotyönohjaaja Juhana
Malme sekä kaupungin kiinteistövastaava Pekka Kärkkäinen alustavat keskustelua Lintuvaaran nuorison kuulumisista
ja vastaavat aiheeseen liittyviin kysymyksiin.
Uskomme tilaisuuden olevan erittäin mielenkiintoinen ja toivomme vilkasta osanottoa.
Tervetuloa kuulemaan ja keskustelemaan nuorisomme asioista.
Työryhmän puolesta
Aslak Pentikäinen

Kuvassa liikunnanopettaja Ritva Kallio ja OKYn
jäsenet Raimo Henttonen ja Juha Pentikäinen.
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Älykoti
Palovaroitin on ensiaskel
mekaniikan tiellä, jonka on
tarkoitus turvata henkemme
ja miksei omaisuutemmekin
tuhovoimilta. Se on oikein
lakimääräisesti tehty pakolliseksi joka huusholliin ja hyvä
niin. Omani on laajentanut
toimenkuvaansa siten, että on
ottanut kontolleen myös painonvartijan tehtävät. Sen mielestä on kohtuullista paahtaa
iltapalaksi kaksi siivua paahtoleipää, mutta vain kaksi.
Kun yrittää saada pari rapeaa
herkkua lisää, niin siitä syntyy mahdoton meteli. Olen
yrittänyt huijata sitä sijoittamalla paahtimen liesituulettimen alle, mutta turhaan.
Sama älämölöö joka yrityksellä. Desipelien lisäksi sen
ääni on jotenkin niin moittivakin. Hyväähän tuo mainio
vempain tietenkin vain tarkoittaa. Se tietää, että liialliset
lihat vyötäröllä vie yhtälailla
turmioon kuin valloilleen
päässyt tulikukkokin, kylläkin paljon hitaammin ja
mukavammin.
Miksei muutkin kodinkoneet
ja vempaimet voisi osallistua
samoihin läskinlähdetystalkoisiin. Tiedemiehethän ovat

kehitelleet älykotia vanhuksille, kun ei riitä ihmiskäsiä
hoitamaan. Tässä vielä voimiensa tunnossa olisi hyvä
alkaa totuttelemaan vempaimien valvomaan ilmapiiriin.
Ongelmallisin suhde painonpudottajalla on jääkaapin
kanssa. Sen oveen voisi kehitellä esimerkiksi aikalukituksen – aukeaa esimerkiksi
vain neljän tunnin välein. No,
silloin tietenkin voi ahmia
itsensä sairaaksi. Parempi
konsti olisi, jos kaapista tehtäisiin ruokinta-automaatti,
jollainen on käytössä jo navetoissa. Kaappi annostelee
eineet dieetin mukaan. Itse
toki saisi valita, haluaako
murkinansa kaloreina, jolloin saa vain nokareita, vai
tyytykö kurriin ja kumijuustoon, että vatsakin paremmin
ymmärtäisi tulleensa täytetyksi. Tämä systeemi on vallalla painonvartioissakin.
Laihduttaja on mato keksimään syitä, ettei nyt voi
pantata tai nyt ehdottomasti
pitää nauttia juuri tätä ja tätä.
Jos ei muu auta, niin kutsuu

M A S A

P U L K K I N E N

sitten vaikka vieraita, joille
voi laittaa pöydän koreaksi
ja mässätä sitten sosiaalisuuden nimessä itsekin. Viisas
jääkaappi voi paikata tämänkin porsaanreiän. Kestitystä
saadakseen, jokaisen vieraan
pitää itse käydä kaapilla, joka
tuossa tuokiossa laskee kahvaan tarttujan painoindeksin
ja rasvaprosentin ja luovuttaa juuri oikean määrän antimiaan illanistujaisten ratoksi.
Jos tarjottavaa ei paljoa kerry,
voi emäntä vain viattomasti
levitellä käsiään. Laite on lahjomaton.
Mahdollisuuksia on muitakin. Hella voisi kieltäytyä
kuumentamasta mitään yli
sadan asteen, jolloin rasvan
iloinen räiske pannuissa ja
kattiloissa ei enää kiihdyttäisi
makuhermojamme. Televisio
ja muu viihde-elektroniikka
kävisi vain kuntopyörästä
saadulla energialla. Auto lähtisi käyntiin vain, jos rattiin
istuu kevyempi kuski kuin
edellisenä päivänä. Vaatteita
ei saisi tietenkään riisua sää-

dyttömyyksiin saakka yrityksissä keventää itseään
ajokuntoon.
Loppujen lopuksi laihduttaminen on kiinni kuitenkin
motiivista. Kodin sisustuksen
voisi kehittää vahvistamaan
tätä ominaisuutta ylipainoisessa yhteiskunnassamme.
Henkilövaaka voisi pitää
pienen moraalisaarnan, jos
lukemat osoittavat kasvun
merkkejä: ”Voi hyvä ihminen, mitä minä teen sinun
kanssas! Tätä menoa alkaa
kohta pumppu reistailla, eikä
kenenkään jalat jaksa liikutella tommosta lihamäärää.”
Huushollin tuolit voisivat
myös huokaista raskaasti,
kun tukevampi täti niille
istahtaa. Sänky ja lattialaudat
voisivat säestää.
Samalla metodilla voisi käydä
tupakan ja viinankin kimppuun. Jutustelevat jääkaapit
ja haastelevat huonekalut voisivat tuoda helpotusta myös
yksinäisyydestä kärsiville.
Tarja Pihlajisto

– 0 6
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Lintuvaaran
lähipoliisi Mari
Heikkinen lähikuvassa
Haluaisitko kertoa
jotain itsestäsi?
Olen kotoisin pienestä kylästä
Pohjois-Karjalasta. Pienestä
tytöstä asti olen tiennyt, että
minusta tulee poliisi. Aloitin
poliisikoulun vuonna 2000,
varsinaiset poliisihommat
aloitin työharjoittelussa nuorempana konstaapelina Jyväskylän poliisilaitoksella 2001.
Valmistuin vanhemmaksi
konstaapeliksi 2003 alkuvuodesta, jolloin tulin Espoon
poliisiin töihin. Espoossa
aloitin hommat rikospoliisin
puolella ja pari vuotta sitten siirryin järjestyspoliisin
puolelle, jossa olen edelleen.
Samalla myös aloitin lähipoliisin hommat.

Mikä alue kuuluu Lintuvaaran lähipoliisin
toiminta-alueeseen?
Olen käytännössä koko SuurLeppävaaran alueen lähipoliisi ja ns. koulujaossa minulle
“määrättiin” koulut joita
Lintuvaarassa on, joten näin
minusta tuli Lintuvaaran(kin)
lähipoliisi. Ja alue on koko
Lintuvaara.

Millaisia ovat lähipoliisin tehtävät, miten
ne eroavat ”tavallisen”
poliisin tehtävistä?
Kuuluuko myös liikenteen valvonta tehtäviisi?
(esimerkiksi ylinopeuksien
valvonta Lintuvaarantiellä)
Espoossa on yhteensä kahdeksan lähipoliisia ja kaikilla
on omat alueet. Suurin osa

lähipoliiseista on järjestyspoliiseja, muutama on tutkinnan puolella. Lähipoliisin
tehtävät eroavat tavallisen
poliisin tehtävistä siten, että
teemme omien alueiden
viranomaisten, koulujen,
seurakunnan ja alueen asukkaiden kanssa yhteistyötä
rikoksia ennalta ehkäisevässä
merkityksessä. Olemme eri
projekteissa mukana, esimerkiksi minä olen tällä hetkellä
K-18 -kampanjassa ja AikaEuro-projektissa. Käymme
puhumassa kouluissa lapsille ja nuorille esimerkiksi
laillisuudesta ja liikenteestä.
Osallistumme vanhempainiltoihin, käymme erilaisissa
tapahtumissa esittelemässä
poliisiautoa ja poliisintyötä
ym ym. Tämä on tällaista
mukavaa kyläpoliisin hommaa. “Tavallinen” poliisi hoitaa hälytystehtäviä ja tutkii
rikoksia. Myös me lähipoliisit. Lähipoliisihommia hoidetaan muun poliisitoimen
ohella. Meillä on Espoossa
oma liikenneryhmä, joka valvoo liikennettä koko Espoon
alueella. Myös järjestyspoliisi voi valvoa esimerkiksi
nopeuksia hiljaisena päivänä,
mutta järjestyspoliisin ensisijainen tehtävä on hoitaa hälytystehtäviä.

Miten kuvailisit Lintuvaaraa noin poliisin silmin katsottuna,
elämmekö Lintukodossa?
Eroavatko Lintuvaaran poliisitilastojen
luvut muiden lähiöiden
luvuista?

Lintuvaara on oikein mukavaa ja rauhallista asuinaluetta, ja kyllä lintuvaaralaiset
ainakin minun mielestäni
asuvat lintukodossa. Rikostilastot riippuvat siitä, mistä
lähiöstä on kyse, mutta Lintuvaara eroaa siitä, että siellä on
vähän rikollisuutta.

Mitä Lintuvaaralaiset itse voisivat tehdä
asuinalueen viihtyvyyden parantamiseksi?
Olen kokouksissa kuullut,
että joku on puhunut Kylä
kasvattaa -ideasta, itse olen
pienestä itä-suomalaisesta
kylästä kotoisin, joten idea
on minusta erinomainen.
Alueen asukkaiden tunteminen ja yhteisten tempausten
järjestäminen luo varmasti
viihtyisyyttä. Asuinalueen
viihtyisyyttä parantaa sen
turvallisuus, joten esimerkiksi pihoilla hyvä valaistus
luo turvallisuuden tunnetta,
ja esimerkiksi grafﬁtit poistetaan ensitilassa, jottei anneta
kuvaa, että sellainen toiminta
hyväksytään.

Miten Lintuvaaran
nuoret työllistävät
poliisia?
Mitä terveisiä sinulla
olisi lasten ja nuorten
vanhemmille?
Lintuvaaraiset nuoret, ja
myös muualta Lintuvaaraan
tulleet nuoret, työllistävät
poliisia varsinkin kesäisin (mutta myös talvisin)
kokoontumalla koulujen
(Lintuvaaran -, Lintumetsänja Lintulaakson) pihoille. Itse

kokoontuminen ei tietenkään
haittaisi, mutta nuoret juovat
alkoholia, käyttäytyvät häiritsevästi, rikkoovat paikkoja
(joista on tullut isoja laskuja)
ja ovat niin äänekkäitä, että
lähialueen asiakkaat eivät saa
nukutuksi. Mopoilu on myös
iso ongelma, mopoilla ajetaan
sellaisissa paikoissa, joissa ei
saisi (koulujen pihat, ainoastaan jalankulkijoille tarkoitetut tiet). Mopoja viritellään,
eikä ymmärretä sitä riskiä,
mitä silloin otetaan. Mopoilla
myös ajellaan ilman kypärää ja samanaikasesti voi olla
jopa kolme nuorta kyydissä.
Todella vastuutonta toimintaa joiltain nuorilta. Terveisiä
lasten ja nuorten vanhemmille: minusta olisi hienoa,
jos vanhemmat kävisivät katsomassa viikonloppuiltaisin,
millaista menoa juuri esim.
koulujen pihoilla on. Mopoilusta ja säännöistä olisi hyvä
jutella kotona ja jos sääntöjä
rikotaan tai vaikkapa poliisilta tulee kotiin soitto jostain
rikkeestä, tarkoituksenmukainen sanktio (esim. mopoilukielto tietyn ajan) olisi
paikallaan.

Minkälaisissa asioissa voivat Lintuvaaralaiset ottaa sinuun
yhteyttä ja miten sinut
parhaiten tavoittaa?
Lintuvaaralaiset voivat ottaa
minuun yhteyttä oikeastaan minkälaisesta asiasta
tahansa, on eri asia pystynkö
asiassa auttamaan, mutta
siihen aina pyrin. Jos mieltä
askarruttaa jokin asia, eikä
ole varma, pitäisikö asiasta
ilmoittaa poliisille, voi kysyä
sitä minulta ensin. Minulle
on sähköpostiosoite, josta
tavoittaa parhaiten, osoite
on mari.heikkinen@espoo.
poliisi.ﬁ. Toivotan kaikille
lintuvaaralaisille hyvää talven ja kevään jatkoa!

SUPERMARKET

Tavallista parempi ruokakauppa

ETUSIVU TARJOUKSET TAPAHTUMAT OSASTOT YHTEYSTIEDOT PALAUTE KAUPPA

LIITY POSTITUSLISTALLE
Haluatko saada tarjouksiamme
suoraan sähköpostiisi tai tekstiviestillä kännykkääsi?
sähköpostilla

tekstiviestillä

liity
haluan lisätietoja

Ajankohtaista Ykköshallissa
Tarjoukset tekstiviestillä!
Ykköshalli tarjoaa asiakkailleen
mahdollisuuden liittyä sekä
sähköposti- että tekstiviestilistalle.
Listalle liittyneille lähetetään
sähköpostitse tai tekstivie……
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Hyvä kantaasiakkaamme.
nyt saat kaupastamme ruokaostostesi terveellisyyspalvelun vaivat……

Luomukauppa ﬁn

Finfood Luomun järjes……

Tutustu Ykköshallin kotisivuihin osoitteessa www.ykköshalli.ﬁ
Löydät Vantaan Sanomien etusivun tarjoukset, tapahtumat, tuote-esittelyt,
Plussa-tarjoukset, Ykköshallin omat ykköstarjoukset sekä paljon muuta
tärkeää tietoa.
Myös linkit toimittajiin ja valmistajiin löydät meidän sivultamme.
Kehitämme sivujamme koko ajan ja toivomme Teiltä
palautetta ja uusia ideoita!
Myymälämme on avoinna arkisin 7–21 ja lauantaisin 7–18,
sekä kesäsunnuntaisin 12–21!
Puhelinnumeroitamme: Kukka 530 855 12, Liha 530 855 24,
Kala 530 855 27, Leipä/Konditoria 530 855 30,
Juusto 530 855 34, Eines/Lihajaloste 530 855 26
ja Maito/Juoma 530 855 36.
Plussaa ostoksistasi!

