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Talkoiden päätteeksi
kokoonnutaan Lintuvaaran koululle,
missä K-kauppa
Ykköshallin kauppias Sihvonen (asuu
Lintuvaarassa) tarjoaa taas maukasta
syötävää ja juotavaa
talkooväelle klo 18
alkaen.
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Puheenjohtajan palsta

Ensinnäkin kiitokset
kaikille aktiivisesta
osallistumisesta
yhdistyksemme
vuosikokoukseen
Lintulaakson koululla
maaliskuussa. Uutena
puheenjohtana oli
mukava huomata,
että saimme uusia
jäseniä johtokuntaan
puhumattakaan
‘vanhojen’
aktiivijäsenten
jatkamisesta
innokkaasti.

Olemme aloittelemassa
uutta remottiryhmää yhdistyksessä, jotta saisimme
aikaiseksi Lintuseen listan
remontintekijöistä, joita me
lintuvaaralaiset voimme
vilpittömästi suositella
myös naapureillemme.
Varmastikin monet meistä
ovat törmänneet ongelmaan
saada ylipäänsä tekijöitä
pienehköille remonteille,
putkiasennuksille,
sähkötöille tms. Aloitamme
tämän palstan Lintusessa
julkaisemalla LVI-asennusliikkeen sekä sähköasentajan
yhteystiedot, joista
molemmista olen saanut
ensiluokkaista palvelua
tämän kevään aikana.
Omakotitalon omistajillahan on aina pari kunnostuskohdetta mielessä, joten
olisi mukava saada vinkkejä

onnistuneista remonteista,
terassin rakentamisista,
energiasäästöhankkeista,
puutarhoista tms. Voisimme
laittaa pienen artikkelin
seuraavaan Lintuseen
kokemusten jakamiseksi,
joten ottakaahan reilusti
yhteyttä johtokunnan
jäseniin tälläisistäkin asioista.
Tarjosimme yhdistyksen
puitteissa lippuja Sellosaliin
Värttinän konserttiin, joka
olikin nautittava musiikkitapahtuma. Kannattaa
muistaa, että meillä on hieno
konserttisali aivan kulman
takana. Sellosalin ohjelmisto
löytyy kätevimmin netistä.

Naapurin koneellinen
ilmavaihto imaisee
helposti savut sisään.
Koettaisimmekohan välttää
risujenpolttoa, YTV:llähän
on Sorttiasema Konalassa,
jonne puutarharoskia voi
viedä ellei halua hakettaa ja
kompostoida omalla pihalla.
Lopuksi haluaisin vielä
kutsua kaikki tervetulleeksi
vuoden näkyvimpään
yhdistyksen tapahtumaan
eli kevätsiivoustalkoisiin.
Laitetaan yhteinen ympäristömme kevätkuntoon ja
pidetään siitä huolta myös
talkoiden jälkeen!

Vaikka risujenpoltto onkin
sallittua keväällä, niin
valitettavasti savuhaitoilta
on vaikea välttyä tiiviillä
pientaloalueellamme.

Keväterveisin

Teijo Porkka

Lintuvaaran Omakotiyhdistyksen hallituksen jäsenet 2006
Turo Heikkinen
Jukka Jokela
Anne Kangas
Margit Lundström
Liisa Marjomäki
Titta Moilanen
Aslak Pentikäinen
Arja Pihlajisto
Teijo Porkka
Merja Jämeri

varapuh. joht.

Paikkalinnuntie 19 B
Paikkalinnuntie 22
Sinirinnantie 35
Nostoväentie 1 A 2
Hempontie 9
Ruisrääkäntie 1
rahastonhoit. Jääskeläntie 22 A
Lintusen toim. Hämeenkyläntie 29 B
pj/siht.
Hämeenkyläntie 23 B
Ruisrääkäntie 10

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

050–483 9289
040–558 7049
040–588 4496
050–442 0696
586 4684
050-486 0149
0400–939 440
548 4502
548 7289
050–528 4453

e-mail: tjh@fi460.com
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: teijo.porkka@porkkat.pp.fi
e-mail: merja.jameri@netti.fi

Taitto: Masa Pulkkinen, Arja Pihlajisto
Painopaikka: Kopio Niini Oy,
Pursimiehenkatu 26, 00150 Helsinki
Toimitus: Arja Pihlajisto, puh. 5484 502
Levikki: 1750 kpl
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Siivoustalkoot
keskiviikkona 17.5.
klo 17
alkaen
Muovisäkit voi noutaa Hämeenkyläntie/
Paikkalinnuntien risteyksestä, Lintuvaaran
koululta, Pikkulinnunreitin/Sininärhentien
risteyksestä ja Uutun
pihalta. Täytetyt säkit
jätetään tien varteen,
mistä ne haetaan peräkärryillä.

Espoonkadun
kuulumisia
Maauimala
nyt!
Espoon taloudessa
menee hyvin. Vuonna
2005 kertyi 49,9 miljoonaa € ennakoitua
enemmän verotuloja.
Maan hallitus on kiristänyt kuntien taloutta
viime vuosina siinä
määrin, että 20,3 miljoonaa € sijoitettiin
Espoossa syksyllä ter-

veydenhoidon palveluihin, joihin budjetin
rahoitus ei riittänyt.
Espoo myi lopullisesti EONin. Kauppahinta, yli 360 milj. €,
rahastoidaan. Vanhaa
rahastoa on jäljellä 170
milj. €.
Espoolla on jo aiemmin päätettyjä rahanreikiä, mm.
Kehä I:n kunnostus on
alkamassa. Uusia on myös
tulossa päätettäväksi, esim.
metro ja Tapiolan kohentaminen.
Jotkut taloussuunnitelmassa
olevat hankkeet ovat siirtyneet vuodesta toiseen. Ehkä

pisin lykkääntymisen historia
on Leppävaaran maauimalalla. Hanke on vuosia ollut
taloussuunnitelmassa, mutta
valtuusto on aina siirtänyt
sitä viimeisille taloussuunnitelman vuosille. Kaupungin
rahoituskurjuudessa maauimalaa pidettiin aina ylellisyyshankkeena. Espoo
on merenranta- ja saaristokaupunki, jossa ei kesäisin
parhaaseen uima-aikaan voi
uida. Uimahallit ovat kiinni,
meressä ja suurimmissa järvissä on levää.
Valtuustossa on kovin vähän
leppävaaralaisia valtuutettuja. Valtaosa valtuutetuista
on Etelä-Espoosta, merkittävä
osa Tapiolasta. Ei ole ihme,

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!

että teatteriakin on voimakkaasti junailtu Tapiolaan.
Uusissa valmistelupäätöksissä on tehty paikkavarausta Tapiolasta teatterille.
Leppävaara olisi koko pääkaupunkiseutua ajatellen
liikenteellisestikin parempi
paikka myös teatterille.
Ilman asukkaiden aktiivista panosta maauimalaa
ei tule. Tarvittava koneistokapasiteetti on ollut Leppävaaran uimahallissa jo
parikymmentä vuotta, altaat
puuttuvat. Olisi hyvä, jos
lintuvaaralaisetkin olisivat
yhteydessä äänestämäänsä
valtuutettuun ja kertoisivat,
ettei uimalaa enää saa lykätä.
Kaupungin rahastoille on
kovin paljon käyttökohteita.
Keskustelu parin virastotalon
purkamisesta ja uuden kau-

Jatkuu seur.siv.

4

Lintuvaaran
posti

pungintalon ja korvaavien
virastotilojen rakentamisesta
on käynnistynyt viime viikkoina. On syytä pitää huolta,
ettei maauimala jää jalkoihin.
Viime vuosina Espoo on luopunut omista kirjastotiloista
ja on hankkinut niin kalliita
vuokratiloja, että aukioloaikoja ja kirjojen hankintamäärärahoja on pitänyt supistaa.

Puolarmetsän sairaala on esitetty myytäväksi yksityiselle
sektorille ja vuokrattavaksi
sitten kaupungille. Jos mielipide maauimalasta jää kaupunginjohtajan ja nykyisen
valtuuston muodostettavaksi,
voidaan kesän kuumilla
ilmoilla uiminen unohtaa
lopullisesti.
Valtuuston enemmistö ja

Useimmille meille lintuvaaralaisille on tullut tutuksi
nimi “Piken kioski“. Niissä
tiloissa toimi posti, veikkaus
ja kioski noin kymmenen
vuoden ajan.
Kun Markkasen yrittäjäperhe
luopui liiketoiminnastaan
vuoden vaihteessa, oli meillä
alueen asukkailla hetken
aikaa avoin tilanne, kuinka
hoidamme päivän postiasiamme, minne jätämme
lottokupongit jne.
Nyt kuitenkin huhtikuun
alussa on uusi yrittäjä, Perheyhtiö Mac Paananen aloittanut toiminnan samoissa
tilossa. Asiamiesposti on
avattu huhtikuussa ja Veikkauksen palvelut tulevat saataville 2.5.
Lisäksi tiloihin on lisätty
pieni kahvionurkkaus, josta
löytyy kahvia ja tuoretta
pullaa.
Kioskista on saatavilla mm.
karkkia, jätskiä, limsaa,
olutta, maitoa, makkaraa,

leipää, leikkelettä, iltapäivälehdet ja muuta “hätävaraa“.
Valokopioitakin voi käydä
ottamassa tarvittaessa.
Myös kukkakimppuja viereisestä kukkakaupasta on
saatavilla kioskin aukiolon puitteissa, joka on klo
10–21 joka päivä. Toivotamme
uudet yrittäjät tervetulleiksi
ja toivomme, että alueen
asukkaat “ottaisivat kioskin
omakseen“, helpottaahan se
meidän päivittäisten asioiden
hoitoa huomattavasti ja piristää Lintuvaaran katukuvaa.
Käykää ihmeessä tutustumassa.
Samalla kiitämme Pikeä
(Pirkko Markkanen), joka
miehensä ja perheensä
kanssa palveli meitä lintuvaaralaisia pitkän tovin ja toivotamme heille hyvää jatkoa.

koko kaikkein ylin virkamiesjohto näkee kaupungin
konsernina – myös ajattelumallit ovat kuin liikekonsernissa. Uiminen on turha
rönsy, joka ei kuulu kaupungin ydinosaamisalueeseen,
eikä uimamahdollisuuksien
lisäämistä nähdä kaupungin tehtäväksi. Uimahalujen
esiin tuominen on meidän
uimahaluisten asukkaiden

tehtävä.

Aslak Pentikäinen

Aurinkoista kesää ja rohkeaa
uimista ennen vesien lämpenemistä ja levän tuloa! Uimahallitkin ovat osan kesästä
auki, porskuttelemaan edes
sisällä!
Jukka Karhula

Lintuvaaran oma hammaslääkäri
Avaamme alkukesästä vastaanoton Lintukulmassa,
Uuttua vastapäätä, Lintuvaarantie 55.

Jag betjänar gärna även på svenska! Soita, kysy,
neuvon myös sähköpostitse!

Tarjoamme moderneissa tiloissa perushoitoa 25
vuoden kokemuksella – tarvittaessa pelkopotilaat
esilääkityksessä. Hoitoajat nopeasti – aamu, ilta ja
lauantaisinkin –joustavasti kotikulmilta.

HLL Merja Jämeri (ent. Sippel)
Lintuvaarantie 55, puh. 050–528 4453, sähköposti:
merja.jameri@netti.ﬁ
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Välittämisen
valuuttaa kasvatustyöhön
Lintumetsän
koulussa
Leppävaaran alueen
kaupoissa näkyy kassoilla K-18 -tarroja ja
Välitätkö sinä?-julisteita. Näillä tarroilla
ja julisteilla kauppaliike viestittää, että
on mukana AikaEuron koordinoimassa
alueen toimijoiden
yhteistyöhankkeessa,
jonka mukaan tässä
kaupassa ei myydä
alkoholipitoisia juomia alle 18-vuotiaille.
Henkilöllisyyspaperit
tarkastetaan kaikilta
alaikäisen näköisiltä
ja väärennettyihin
henkilöllisyyspapereihin halutaan kiinnittää huomiota sekä
aikuisten suorittamaan
tavaran välittämiseen
alaikäisille. Halutaan
myös vaikuttaa vanhempien ja muiden
asenteisiin ikärajojen
kunnioittamisessa.
Koulumme haluaa osaltaan
olla tukemassa ennaltaehkäisevää päihdekasvatustyötä.
Niinpä olemme tänä keväänä
osallistuneet AikaEuro-pro-

jektin järjestämään verkkokyselyyn liittyen alkoholiin ja
muihin päihteisiin. Jokainen
luokka sai asiantuntijapalautetta vastauksistaan.
Tämän lisäksi jokainen 8.
luokka sai Myllyhoitoyhdistyksestä tulevan kouluttajan
pitämän yhden oppitunnin
mittaisen Selväpää-havahduttamiskoulutuksen. Sen
tavoitteena oli jakaa tietoa
päihderiippuvuudesta sairautena ja avata päihderiippuvuuden etenemisvaiheita ja
ominaispiirteitä. Koulutuksen toivotaan mm. estävän
huumekokeiluja ja siirtävän
mahdollista päätöstä alkoholin käytön aloittamisesta
lähemmäs aikuisikää. Koulutusten vaikuttavuutta on
ehditty jo tutkiakin, sillä yli
400 8-luokkaa Suomessa on
saanut kyseisen koulutuksen.
Myönteiset tulokset kannustavat jatkamaan koulutuksia.

Omakotiyhdistyksen
juhlateltta
Omakotiyhdistys
vuokraa telttakatosta
jäsenilleen perhejuhlien ja tapahtumien
onnistumista varmistamaan. Vanha teltta
on siirretty muistojen joukkoon täysin
palvelleena, mutta
omakotiyhdistys on
ostamassa uuden
teltan, josta voi tehdä
varauksia jo nyt.
Uusi telttakatos tulee olemaan edeltäjänsä kaltainen
ja sitä koskee samat vuokraus- ja hoito-ohjeet kuin
aikaisempaakin. Esim. jos
telttaa on käytetty sateella,
täytyy vuokraajan huolehtia
myös sen kuivattamisesta,
sillä teltta homehtuu, jos
sitä säilytetään kosteana.

Kaikkea hyvää kasvatustyöhönne myös siellä nuortemme kodeissa oikeanlaisen
välittämisen merkeissä.
Maija-Liisa Kohtala

Lintuvaaran koulun vanhempainyhdistys
tarjoaa vuokralle kaasugrilliä. Illaksi grillin saa käyttöön 10 eurolla ja viikonlopuksi
25 eurolla.
Grilliä voi kysellä Sari Kallioiselta numerosta 040–737 5574.

Telttakatoksen vuokrauksesta
huolehtii tänäkin kesänä
Aslak Pentikäinen
0400–939 440.
e-mail: aslakp@netti.ﬁ
Teltan vuokra 10 euroa/vrk
tai 15 euroa/viikonloppu.
Varatessasi telttaa kerro myös
kuinka kauan aiot pitää sitä,
maksa vuokra etukäteen
omakotiyhdistyksen tilille,
Nordea 238618–9514, ja noutaessasi teltan luovuta kuitti
Aslakille!

Hauskoja
juhlahetkiä!
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Lintulaakson koulun 2a-luokka yökoulussa
12.–13.4.06
Oli kiva kun meille järjestettiin yökoulu. Vaikka en
usko että se oli yökoulu. Kävimme neljässä pajassa.
Pajoissa teimme: vohveleita, tanssimme, askartelimme ja suunnistimme. Luokka oli jaettu neljään
ryhmään. Minua ei jännittänyt kovin paljon. Oli
ihanaa kun sai juosta käytävillä.

Minun mielestä rivitanssi oli
vaikeinta. Minä en tykännyt
vohvelista. Suunnistaminen
oli kivaa. Minä tykkäsin sukkahousu, pippuri, vessapaperipajasta. Siellä tehtiin nukke.

Vilma

Joni

Minun mielestä yökoulussa
parasta oli tanssiminen ja
suunnistus. Illalla söimme
iltapalan ja mentiin nukkumaan. Kaikki muut tytöt
paitsi minä ja Vilma meni
suihkuun. Ihmettelimme
missä kaikki olivat mutta sitten selvisi että he olivat suihkussa. Sitten kaikki tulivat
luokkaan, ope luki meille iltasadun ja sen jälkeen mentiin
nukkumaan. Aamulla lähdettiin kotiin.

Ensin veimme tavaramme omalle nukkumapaikalle. Sitten paistoimme vohveleita. Se oli kivaa.
Sen jälkeen suunnistimme. Suunnistimme sillä
tavalla, että saimme valokuvan joka esitti jotain
koulun kohtaa ja meidän täytyi etsiä se! Sitten askartelimme. Se oli tosi kivaa. Sen
jälkeen harjoittelimme tanssia. Se oli kaikista kivointa.
Sitten menimme nukkumaan. Aamulla pakkasimme,
söimme ia lähdimme kotiin.

Rebecca

Oli tosi kivaa. Paistettiin
vohveleita, suunnistettiin ja
tehtiin pienet metsän elävät
sukkahousuista, vessapaperista ja pippureista. Ope luki
meille Ella yökoulussa iltasaduksi ja saatiin karkkia.
Leikimme taskulampuilla.
Syödessäni kaakaoni tuli
syliini. Piti vaihtaa pyjamapaita ja housut. Oli niin kiva
kokemus olla yökoulussa että
voisin mennä sinne toisenkin
kerran.

Henni

Pelottavinta yökoulussa oli
nukkuminen koska näin
painajaisia. Suunnistus oli
kivaa koska saı juosta käytävällä. Teimme vohveleita
jotka maistuivat hyvältä hillon ja kermavaahdon kanssa.

Katri

Miika-Matias

Lintuvaaran Omakotiyhdistyksen jäsenalennukset
Espoon Väri

Kuusiniementie 2, puh 597 007.
Matot, maalit, kaakelit yms. 15–25 %. Suuremmissa projekteissa (esim. talon ulkomaalaus) kannattaa kysyä erityisalennusta.

RTV

Petikontie 5, Vantaa
Tavararyhmästä riippuen 15–38 %.

Rakentajan
Konevuokraamo

Palokärjentie 3
15 % pyydettäessä ja jäsenmaksutositetta näytettäessä.

Muhevainen

Sokerilinnantie 11, Leppävaara, puh. 512 0522
10 % hinnaston mukaisista puista, pensaista, perennoista ja
siemenistä (ei tantop - ruusuista). Ei myöskään koske kesäkukkia.
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Remonttiryhmä

Sähköasennukset:
Otasähkö,
www.otasahko.net,

Tuomas Ortia
p. 050-9182665
LVI-asennukset:
PM-rakenne Ky,
www.pmrakenne.ﬁ,

Petteri Meskus
p. 040-5167 668

Tolppolan taimisto

15 % puiden, pensaiden ja perennojen taimista.

Rauta-Jaakko

Puumerkki

Suomenoja
n. 15 % tuotteista riippuen.

Rajatorpantie 43, puh. 855 5260.
10 % kaikista normaalihinnoista.

Alennukset eivät yleensä koske kampanja- ja
tarjoushintoja.

Puukeskus

Yllämainitut liikkeet haluavat myös nähdä
jäsenmaksun maksukuitin, joten se on syytä
ottaa mukaan. Myös muissa tässä mainitsemattomissa liikkeissä kannattaa aina tiedustella
alennuksia omakotiyhdistyksen jäsenille.

Pääskyskuja 1, Kilo, puh.020416 5180. Haluaa täytettäväksi
maksuttoman kanta-asiakaskortin, johon viitteeksi kirjoitetaan Lintuvaaran Omakotiyhdistys. Se oikeuttaa alennuksiin
kaikissa Puukeskuksen toimipisteissä Espoossa. Alennus on
n. 5–15 % tuoteryhmästä riippuen.
Suurissa rakennusprojekteissa voi avata myös luottotilin ja
neuvotella erityisalennuksista.
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Ympäristöryhmän kevätvinkit

★ 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 ilmoitammemahdollisuuksien mukaan naapureille, jotta he voivat tarvittaessa kytkeä koneellisen ilmastoinnin pois päältä.
Pieni asia roskien polttajan kannalta, mutta suuri
helpotus astmaatikolle!

★ NELIJALKAISET YSTÄ-

VÄMME

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!

★ ÄÄNEKÄS RUOHOLEIK-

KUU YMS. KESÄILTOINA

Pyrimme mahdollisuuksien mukaan välttämään
äänekästä työskentelyä viikoloppu-iltaisin, koska
tällöin me lintuvaaralaiset haluamme nauttia
kesäilloista vaikkapa grillauksen merkeissä puutarhassa!

★ 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!

★ AJONOPEUDET
Noudatamme ainakin itse katujemme nopeusrajoituksia, tällöin muutkin huomaavat, että Lintuvaarassamme ei hurjastella!

9

10

Sarjassamme halpoja huveja
Sen verran aurinko on jo
päässyt pilkistämään ihmisten koteihin, että tunnollisimmat ovat jo alkaneet
tarkastella nurkkiaan sillä
silmällä että siivoamaan.
Itsekin olen miettinyt, josko
minäkin tänä vuonna, että
jonkun nurkan. Valintaa
suorittaessani sattui yhdestä
nurkasta silmään pino vanhoja aikakauslehtiä. En tiedä
kuinka tuo nippu on säästynyt takavuosien siivousvimmoilta, mutta nyt ainakin se
saisi kyytiä.

perheelle vihjeeksi naisväen
ahkerille käsille. Pojat eivät
tuolloin pipoja värkänneet,
kun olivat alakansakoulun
jälkeen voineet vaihtaa virkkuukoukut veistovärkkeihin.
Innot sun muut Tila-ohjelmat
eivät vielä välkkyneet hellahuoneiden nurkissa, mutta
silti elävöitettiin Marimekolla
kattauksia ja ripustettiin
niillä kevätilmettä vastapestyihin ikkunoihin. Artekin
tyyliä arvostettiin jo tuolloin,

Sokerina pohjalla oli tietenkin jo tuolloin ’niksinurkat’!
Tiesittekö, että tummia vaatteita pestessänne muistatte
tahran paikan, jos ennen
pesua kehystätte sen vaalealla langalla harsien. Pesun
jälkeen on lanka helppo
nykäistä pois ja vaate on varmasti tullut pestyksi oikeasta
kohdata. Helmi Nokialta
ainakin tiesi. Tai kun rasvaat
lapion suojasäällä, ei lumi

Päällimmäisenä pinossa
oli kulttuurilehti Näköpiiri
toukokuulta 1979. Kannessa
hymyili sileäotsainen, runsashiuksinen Johannes Virolainen. Tietenkin lankesin
kiusaukseen ja katkaisin
nippunyörin. Huomasin, että
70-luvulla muutkin poliitikot
olivat siloposkisia ja pitkähiuksisia, näyttelijöistä ja
taiteilijoista nyt puhumattakaan. Paitsi Kekkonen. Muita
julkkiksia, saati bisnesihmisiä ei silloin ollutkaan.

tatöillä kuten pikkuliinoilla,
joille ei nykykodeissa enää
ole käyttöä, voidaan koristella vaikka sohvatyynyjä tai
ikkunanverhoja!?
Oli kovin terapeuttista
viettää muutama tuokio turvallisella 70-luvulla, jolloin
saattoi tuntea olevansa vielä
kärryillä lähes kaikesta.
Siistinpää huushollia nuo
nostalgiset tunnit eivät kyllä
saaneet aikaan. Sidoin nipun
samalla narulla ja siirsin sen
takaisin samaan nurkkaan
odottamaan taas uutta löytymistään. Ehkä näin tapahtui

Siivousaikeet haihtuivat, kun
sukelsin yhä syvemmälle
historian hämärään.
Naistenlehdissä kampaukset näyttivät kampauksilta.
Kaikilla oli sopivat ja sievät
vaatteet päällä, mukaan luettuna teininuoriso, ja helmat
vedetty viivoittimella joko
hiukan alle tai päälle polven
vuosikerrasta riippuen.
Kaula-aukot olivat kovin
säädyllisiä ja napa näkyi
vain rantakuvissa, mutta
rimpsuhelmat ja salsahameet
hulmahtelivat aivan nykytahtiin. Neuleohjeita oli koko
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vaikka muovi oli tunkemassa
iloisenkirjavana uutuutena
kalustemarkkinoillekin.
Mainoksissa oli paljon
nykykuluttajallekin tuttuja
merkkejä, mutta mihin ovat
häipyneet kipuja lievittävät
sähkökorot ja unettomuutta
helpottavat magneettityynyt!? Pesupalloja sentään voi
vielä lojua mummonmökkien
saunatuvissa.

tartu siihen kiinni! Näin
unelmakämppien aikakaudella voisi seuraava olla
hyvinkin käyttökelpoinen:
Vanhoja käsitöitä ei pitäisi
jättää komeron perukoille
kellastumaan, kun ne yhtä
hyvin voivat olla silmänilonakin. Taidokkailla kirjon-

edellisilläkin kerroilla kun
olen koittanut kohottautua
siivojen kansalaisten luuttuavaan joukkoon.
Tarja Pihlajisto

11

Tunnelma oli korkealla
Peipontien kesäjuhlilla
Peipontien väki nautti mukavasta ohjelmasta ja
toistensa seurasta viime kesän yhteisessä juhlassa. Järjestyksessään toiset Peipontien juhlat
pidettiin yhteisvoimin Peipontie 14:n pihatiellä
ympäristöineen.
Kaunis loppukesän sää houkutteli noin
kuusikymmentä asukasta juhlapaikalle
kuuntelemaan Stepen pitämää Peipontien
historiaa valottavaa tervetuliaispuhetta.
Seuraavaksi pääsimme tutustumaan
toisiimme paremmin moninaisia tietoja
ja taitoja vaativien leikkimielisten joukkuekilpailujen avulla. Ilta jatkui seurustellen ja yhteisiä herkkuja nauttien. Illan
kruunasi Lintuvaaran “poikien” oman
bändin musiikkiesitykset. Tanssiakin sai,
kunnes myöhäisillan sade ajoi osan juhlijoista kotiin, innokkaimpien jäädessä
vielä juttelemaan ja lauleskelemaan telttojen suojiin.

Lasten suosikki oli pomppulinna.

Pian on uusi kesä ja ehkäpä tänäkin
vuonna Peipontieltä kuuluu kummia.

Outi Töytäri

Aikuisten ja lastenkin tunnelmankohottaja oli Rock’n’Roll
bändi.
Se on kummaa aikaa tämä
kevät, Olli! Vaikka kuinka
yrität liottaa ittes missä
se vain on mahollista, niin
eipä se kelpaa. Ja kun
siisti aina ollaa pittää.

Laku & Oliver
Miten niin?
Miten niin ei
kelpaa?

Noh, aina kun päästään
kotiin, niin taas kuurataan
tassut ja massut.
On se kova tämä koiran osa. Jatkuvaa veden
kanssa lotraamista.

Jeeee!
Liotas ny oikein
kunnolla ittes,
niin katotaan
kuin meiän käy!
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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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Tiedä mitä syöt!
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Hyvä kantaasiakkaamme.
nyt saat kaupastamme ruokaostostesi terveellisyyspalvelun vaivat……

Luomukauppa ﬁn

Finfood Luomun järjes……

Tutustu Ykköshallin kotisivuihin osoitteessa www.ykkoshalli.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!

