Lintunen

Lintuvaaran Omakotiyhdistys ry:n tiedotuslehti

Asukastilaisuus
Lintumetsän koululla keskiviikkona
4.10.06 klo 18.00

Keskustelemme ajankohtaisista liikenne- ja kaavoitusasioista
varsinkin Uusimäki Pohjoinen -kaavaluonnoksesta.
Mukana edustajat Espoon teknisestä keskuksesta ja eri puolueiden edustajat, jotka tulevat Suur-Leppävaaran alueelta mm.
Sirpa Hertell (vihr), Jukka Karhula (vas), Karl Koivunen (sd)
ja Markku Markkula (kok).
Tervetuloa keskustelemaan!
Kahvitarjoilu
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Puheenjohtajan palsta
melkoisesti tulevina
vuosina. Lintulaakson
tien rakentaminen on
alkanut ja Vallikalliossa
aloitetaan piakkoin Kehä I
tunnelointi.

Kevään siivoustalkoissa laitoimme taas yhdessä
alueemme kuntoon. Kiitokset
osallistujille.
Kesäkuussa saimme tietää
20.6. pidettävästä tiedotusja keskustelutilaisuudesta
koskien Uusmäki pohjoinen asemakaavaluonnosta.
Alueelle on tulossa on
4000 asukasta. Lisäksi
uudelle Painiityn aluelle
on tulossa 2000 asukasta,
joten Lintuvaaran ympäristö on tiivistymässä

Uutiset uusista asuntoalueista lähellämme
herättävät kaksijakoisia
tuntemuksia. Toisaalta
kaikki tiedämme
pääkaupunkiseutua
vaivaavan tonttipulan,
joka pitää asuntojen
hinnat korkeina ja siten
vaikeuttaa työntekijöiden
palkkaamista erityisesti
palvelualoille. Toisaalta
taas haluaisimme säilyttää
tärkeät ulkoilumaastot
yhteisessä käytössä.
Kehityksen vastustaminen
sinänsä ei varmaankaan
tuota tulosta, mutta jo
tuossa 20.6. tiedotustilaisuudessa asukkailta

tuli arvokasta palautetta
suunnitelmista kaupungille. Tiet ja palvelut
tulee rakentaa heti
valmiiksi palvelemaan
uusia alueita, muussa
tapauksessa paine kohdistuu liiaksi alueemme
tieverkkoon ja palveluihin.
Lisäksi huomiota kiinnitettiin mm. viherkäytävien leveyteen sekä
siihen, että jostain
syystä omaehtoiseen
rakentamiseen on varattu
vain pieni murto-osa
Espoossa kaivatuista
pientalotonteista.

www.espoo.ﬁ ja
hakusanalla Uusmäki
pohjoinen. Yhdistyksemme
on järjestämässä asukasiltaa, jossa tämäkin asia
otetaan esille.

Yhdistyksemme lähetti
mielipiteen suunnitelmasta
kaupunkisuunnittelulautakunnalle. Seuraamme
asiaa ja toivomme
suunnitelmien muuttuvan
edelleen laadukkaammiksi. Lisätietoja löytyy

Syysterveisin

Lopuksi muistuttaisin
meitä kaikkia autoilijoita
huomioimaan pienten
koululaisten turvallisuuden. Alueellammehan
ei monessakaan paikassa
ole jalkakäytäviä, eikä
suojateitä, siinä kohdalla
mistä tontilta tullessa
joudutaan ylittämään katu.

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@fl460.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: tittalmoilanen@hotmail.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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Asukastilaisuus 4.10.2006
Omakotiyhdistys järjestää keskiviikkona 4.10.06 klo 18 Lintumetsän koululla asukastilaisuuden, jossa on tarkoituksena
monen vuoden tauon jälkeen keskustella meille tärkeistä
liikenne- ja kaavoitusasioista.
Olemme kutsuneet mukaan keskustelemaan teknisen
keskuksen edustajia sekä Suur-Leppävaaran alueella asuvia
poliitikkoja. Mukaan ovat lupautuneet mm. lintuvaaralaiset
kunnanvaltuutetut Jukka Karhula (vas) ja kunnanvaltuutettu,
kansanedustaja Markku Markkula (kok). Muualta Leppävaarasta on tulossa Sirpa Hertell, joka hänkin on valtuutettu ja
teknisenlautakunnan puheenjohtaja, sekä tietysti meidän
kaikkien tuntema Karl Koivunen, kunnanvaltuutettu hänkin
(sd).

Aktuellein kaavoitusasia on tietysti meitä kaikkia koskeva
Uusimäki pohjoinen, joka sijoittuu tällä hetkellä kaikissa
voimassa olevissa kaavoissa viheralueeksi merkitylle 137 ha:
n alueelle Lintuvaaran itäosassa Helsinkiin ja Vantaaseen
rajoittuvalla alueella.
Arkkitehtikilpailun voittaneessa ehdotuksessa alueelle on tarkoituksena rakentaa yli 200 000 kerrosneliötä, asukkaita tulisi
4000 ja työpaikkojakin tuhansia. Alueen läpi kulkisi Lintulaaksontie, jolla olisi 13 000 autoa/vrk, ja joka liittyisi Kehä II:
lle suurella liittymällä.
Lisäksi keskustelemme muista meille tärkeistä liikenteeseen ja
kaavoitukseen liittyvistä asioista mm. bussipysäkeistä, joita ei
ole joko ollenkaan tai jos on niin ne pari hassua ovat surkeassa
kunnossa.

Espoonkadun
kuulumisia
Tätä kirjoitettaessa suunnittelun aloittamista tarkoittava
lause puuttuu valtuustolle
esitettävistä vuoden 2007
talouden kehystavoitteista,
samoin numeropuolelta puuttuu 200 000 euroa.

Maauimala
nyt, kaavat
muulloin
kuin juhannuksena..
Ainakin vuoden 2004
taloussuunnitelmasta
alkaen Leppävaaran
maauimalan suunnittelun on pitänyt alkaa
vuonna 2007. Rakentaminen on tuossa budjettikirjassa ajoittunut
vuosille 2008–2009.
Viime vuonna aikataulua
venytettiin vuoteen 2010
asti.

Espoo on rannikko- ja
saaristokaupunki. Uintimahdollisuuksien turvaamisen
pitäisi olla tärkeää kaupungin
päätöksenteossa. Espoossa
uimahallit ovat kiinni
kesällä, meressä ja järvissä on
sinilevää parhaana uimaaikana. Tänä kesänä meri
kääntyi moneen kertaan,
veden lämpötila oli normaalia alhaisempi. Uiminen oli
poikkeuksellisen pitkään
mahdollista – sille, joka pitää
13–15 -asteisessa vedessä
uimisesta.
Espoo korostaa strategioissaan terveellisten elintapojen
ja liikunnan merkitystä.
Uiminen on kaikille uimataitoisille sopiva liikunnan
muoto. Uimataidon hank-

kiminenkin vaatii kunnon
uintimahdollisuudet. Kesällä
espoolainen voi uida vain
Helsingissä tai muualla
maassa.
Viime vuonna Espoon tilille
ropsahti n. 50 miljoonaa
euroa enemmän kuin oli
budjetoitu. Tänä vuonna on
jo tiedossa parikymmentä
miljoonaa lisää. Rahastoissa rahaa on sähkölaitoksen myynnin jälkeen
520 miljoonaa euroa. Nyt
olisi oikea aika investoida
tulevaisuuteen. Maauimalan
kustannusarvio on liikkunut
6,7 miljoonan ja 12 miljoonan
välillä.
Leppävaaran uimahallin
koneet on mitoitettu kierrättämään veden myös uusissa
altaissa. Uusien altaiden
odotus vain on venynyt kohtuuttoman pitkäksi.
Ehkä edustajasi valtuustossa
odottaa yhteydenottoasi maauimala-asiassa. Ilmiselvästi

se, että suurin osa valtuutetuista on Tapiolasta tai siitä
länteen, on vaikuttanut ja
Tapiolan uimahallin peruskorjaus on valmis, Leppävaarassa ei ole aloitettukaan.

Uusmäen kaavoista
Lintuvaaralaisia, myös allekirjoittanutta on harmittanut
Uusmäen kaavojen nähtävillä olo juuri juhannuksen
aikaan. Asukastilaisuus, joka
oli 20.6. lipsahti ohi minulta
ja monelta muulta. Kaavaehdotuksia valmistellaan
kaupunkisuunnittelulautakunnassa. Jos omat kommentit jäivät toimittamatta,
on syytä olla pikaisesti
yhteydessä kaupunkisuunnittelulautakunnan jäseniin.
Kaavaan on helpompi vaikuttaa ennen sen viimeistä esillepanoa. Linkkinä voi käyttää
myös allekirjoittanutta.
Jukka Karhula

kaupunginvaltuutettu
jukka.karhula@kolumbus.ﬁ
puh: 044 5995549
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Paikkalinnuntien ja Muuttolinnunreitin kyläjuhlat 17. kesäkuuta

Perinteikkäät Paikkalinnuntien ja Muuttolinnunreitin kyläjuhlat vietettiin 17. kesäkuuta
lämpimässä kesäillassa. Paikalle oli kutsuttu
kaikki Hämeenkyläntien itäpuolella asuvat
asukkaat, joista juhliin saapui 90 henkeä.
Edellisistä kyläjuhlista on ehtinyt vierähtää
muutamia vuosia, sillä aiemmin juhlat pidettiin
tyhjällä tontilla, jolle nyttemmin on noussut
taloja. Tästä johtuen juhlat päätettiin pitää
Muuttolinnunreitillä sulkemalla tie vanhan
pitopaikan kohdalla. Kyläjuhlissa perinteeksi
muodostuneen rosvopaistin sijaan tällä kertaa
tarjouluista huolehti pitopalvelu.

Lettujonossa ehdittiin rupatellakin,
vaikka vesi kielellä odotettiin omaa
vuoroa
Maukkaan meksikolaisen ruoan ja suussa
sulavien jälkkärilettujen jälkeen selvitettiin
lähialueen tuntemusta tietovisalla sekä ratkottiin paremmuus köydenvedossa. Naisten
vedossa Paikkalinnuntien joukkue pesi selvästi
Muuttolinnunreitin. Tasoituksen vuoksi Paikkalinnuntien pojat joutuivat nöyrtymään Muuttolinnuntien joukkueen musertavan ylivoiman
edessä... Junioreiden köydenvedosta tuli todella
kiivas, pitkä ja tasaväkinen kamppailu. Monen
tasoittavan vuoron jälkeen lasten kisa jouduttiin
toteamaan tasapeliksi.

Miesten “leikkimielinen” köydenvetokisa
Innokkaimmat juhlijat jatkoivat iltaa yön
tunneille naapurustoa ikivihreillä lauluilla
viihdyttäen. Ilta oli kaikin puolin onnistunut,
ja perinnettä jatkettaneen tulevinakin vuosina.
Kiitos kaikille järjestäjille ja muutoin kyläjuhlien onnistumiseen osallistuneille!
Jukka Jokela
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Uusmäki pohjoinen kaava
Lintuvaaralaiset herätettiin kesäkuun
kaavatilaisuudessa uuteen todellisuuteen; itäpuolen metsän kaavoitus etenee
niin että rytinä käy. Tämä LintuvaaranUusmäen- Vihdintien rajoittama alue
on vielä tänäänkin voimassa olevassa
seutukaavassa (vastaava uusi nimi on
maakuntakaava) seudullista virkistysaluetta. Moni Lintuvaaraan rakentanut
on luottanut korkeimman tason kaavan
vahvistaman alueen pysyvyyteen, varsinkin kun virkistysalueiden tarve vaan
kasvaa asukasluvun kasvaessa. Sen
jälkeen kun Espoo viime vuosikymmenellä tuli metsäalueen omistajaksi, alkoi
kuitenkin ahneus työnnellä sarviaan.
Aluksi tunnustellen kuten ”ehkä joitain
osia metsästä voitaisiin rakentaa, mahdollisten Kehä II:n ja Lintulaaksontien
melualueilla, ehkä vanhan Hämeenkyläntien tuntumassa”. Mielipiteiden
pehmittämiseksi pantiin toimeen
arkkitehtikilpailu kaavaideoista.
Kesäkuu sitten räväytti: Metsä täyteen
ja kammetaan sitten maakuntakaava ja
yleiskaava sen mukaan. Rahaa, rahaa,
miksei kaupunkikin saisi maksimoida
maanjalostustulot siinä kuin kapitalisti
Painiityssä.
Näissä oloissa lienee realiteetti, että osa
metsää menee. Asukkaille kesäkuussa
esitetyssä kaavaluonnoksessa kuitenkin
haluttaisiin koko virkistysalue rakentamiselle. Metsästä jää tiheästi rakennettavien asuntokortteleiden väleihin
”viherkäytäviä”, joilla rakennuslain
vaatimus virkistysalueista, luonnon
säilyttämisestä ja terveellisestä ja viihtyisästä ympäristöstä voitaisiin jotenkin
kuitata. Kaava-alueen ulkopuolisia eli
seudullisia tarpeita ei noteerata.
Alkuperäinen idea kehittää suurempi yhtenäinen
osa metsästä LintuvaaranUusmäen- Leppäavaaran
asukkaiden todelliseksi
luonnonläheiseksi virkistysalueeksi kävelyteineen ja
liikunta- levähdyspaikkoineen kuopataan. Nykyisille
asukkaiden ylläpitämille
aktiviteeteille kuten hiihtolatupohjalle, pulkkamäelle, suunnistusrasteille ja
luontopoluille antaa kaavoit-

taja kammiossaan huutia.
Alueelta on saatava 4000
asukkaan asuntorahat. Heille
palvelujen järjestäminen on
sitten heidän oma tai muiden
lautakuntien murhe.
Ovatko ihmiset säälittävän
tyhmiä kun ovat luottaneet
vahvistettuun seutukaavaan
ja jopa maksaneet lisähintaa
virkistysalueen läheisyydestä
asettuessaan Lintuvaaraan?
Eivät ole, mutta ”vahvat
voimat” viis veisaavat säännöistä, ne kokeilevat miten

pitkälle voidaan mennä. Kaavoituksessa on rakennuslain
mukaan asukkailla paljon
vaikutusvaltaa, mutta vain
jos sitä käytetään. Päätöksen
kaavasta ja sen sisällöstä
tekevät asukkaiden edustajikseen äänestämät kaupunginvaltuutetut. Lintuvaaralaisten
rohkaisemana torjuivat
valtuutetut 2002 puolustusvoimien komentokeskuksen.
Neljännesvuosisata sitten
kaatui Lintuvaaran kerros-

talokaava vasta ministeriötasolla. Kaikkien tahojen
taistelun tuloksena Kehä
II:n linjaus on siirtymässä
omakotien välistä tunneliin.
Miten nyt Uusmäki pohjoisen
kanssa?
Kalevi Onnela
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’SYPin’ talossa nykyään
toimivien yritysten esittely

Rakennuksen nykyisellä
omistajalla Esko LuomaHalkolalla, joka on melkein
lintuvaaralainen eli asuu
Uusimäessä, on tiloissa
Rakennusvire Oy niminen
yritys, jonka toiminta keskittyy kerrostalojen julkisivujen
ja parvekkeiden kokonaisvaltaiseen korjaukseen ja niihin
liittyvien menetelmien kehittämiseen.
Rakennusviren toiminta
perustuu tiimityöhön ja sisäisen yrittäjyyden kehittämiseen, jossa koko henkilöstön
osallistumisella on keskeinen
sija. Yrityksen laatuajattelun
lähtökohtana on, että hyvä

laatu syntyy tekemällä ja toimivalla yhteistyöllä.
Esko Luoma-Halkola, joka
on yrityksen toimitusjohtaja,
harrastaa 80-tuntisen työviikon ohessa intohimoisesti
moottoripyöriä, joita hänelle
on kertynyt viitisentoista
kappaletta, joista tässä
mainittakoon tärkeimmät
eli V-Max vm. 05 ja Eskon
ensimmäinen ’muskelipyörä’
Kawasaki Eliminator 900 vm.
85. Itseään Esko kuvaa ”aika
tavanomaiseksi, aito-pohjalaaseksi” mieheksi.
Yrityksen toimiston yhteystiedot ovat:
Lintuvaarantie 55, 02660
Espoo
p. (09) 548 1115
fax (09) 547 1550
sähköposti:
rakennusvire@rakennusvire.
ﬁ
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Mitä tehdä syksyn
runsaalla omenasadolla?

Lintuvaarassa nyt myös
hammaslääkäri
Ruisrääkäntiellä asuvat Merja Jämeri ja Jari Hunnakko
avaavat talossa hammaslääkärivastaanoton niin pian
kun kaikki byrokratian kiemurat ovat kunnossa.
Sisäänkäynti uusiin, tarkoitusta varten remontoituihin tiloihin on talon itäpäädystä. Merja vastaa hammaslääkärin työstä ja Jari yrityksen toimitusjohtajana
hoitaa muut asiat.
Tarjolla on nyt joustavaa hammashoitoa: ensiapu,
perushoidot, valkaisut, protetiikka, puhdistukset ja
neuvontaa. Merja on valmis hoitoihin vaikka iltaisin
ja jopa lauantaisinkin kiireettömästi. Tartu nyt tilaisuuteen hoidattaa hampaasi nopeasti ja lähellä kotia.
Merja on asunut Lintuvaarassa vasta parisen vuotta.
Entinen kauniaislainen kävi 20 vuotta töissä Lohjalla,
mutta Jari on sen sijaan jo parin kymmenen vuoden
takainen lintuvaaralainen. Molemmat harrastavat liikuntaa; Merja tennistä ja Jari kuntoilua.
Vastaanoton yhteystiedot:
Merja Jämeri HLL, od.lic (Hon betjänar gärna även på
svenska.)
p. 050 528 4453
Lintuvaarantie 55, 02660 Espoo

Tänä syksynä
omenasato on niin
runsas, että monet
kotipuutarhurit
tuskailevat, mitä
ylimääräisillä
omenoilla tekisi.
Vaikka kotimaiset
omenat ovatkin
tuoreina, vasta
puusta poimittuina
parhaimmillaan, ei
niitä jaksa sellaisenaan
loputtomiin syödä.
Tee omenoista talven
varalle hilloa tai
mehua!
Pakastettavan omenasoseen
valmistaa joutuisasti
mikroaaltouunissa, ja
lettujen lisäkkeeksi voi
pyöräyttää tehosekoittimessa
tuoreomenasosetta.
Talvella omista omenoista
puristettu mehu maistuu
yllättävän hyvälle itse
tehdyn omenapiirakan
ja vaniljakastikkeen
kanssa. Mehua voi keittää
mehumaijalla, mutta
parasta mehua saa käymällä
tuoremehuasemalla.
Lintuvaaralaisille
lähin asema on Espoon
tuoremehuasema
osoitteessa Kilonkallio 3b.
Mehuasema on avoinna
omenan satokauden ajan
maanantaista lauantaihin.
Lisätietoja saa numerosta
050 3229925. Tietoa muista
lähialueiden mehuasemista
saa internetistä osoitteesta

http://www.foodcentre.
helsinki.ﬁ/measemat.htm.

Anna omenoita
omenattomille tutuille
Mikäli sinulla on
käyttökelposia omenoita
yli oman tarpeen, tarjoa
omenoita jollekin jolla
ei ole omia omenapuita.
Ilahduta ystävää, tuttavaa,
työkaveria tai naapuria.
Kerrostalossa asuvat ottavat
todennäköisesti ilolla
vastaan omenoita. Maahan
pudonneita omenoita
kannattaa tarjota myös
lähialueiden hevostalleille,
sillä omenat ovat hevosten
herkkua. Kaatopaikka ei ole
hyville kotimaisille omenoille
oikea osoite.

Huonot omenat
kompostoitavaksi
Mikäli omassa pihassa on
kompostori, omenat voi
kompostoida tavallisessa
talousjätekompostorissa.
Mikäli huonoja omenoita on
paljon, ne voi myös viedä
maanantaista perjantaihin
klo 7–21 Ämmässuon Sorttiasemalle, josta ne päätyvät
kompostointilaitokseen.
Mikäli päädyt laittamaan
omenoita jäteastiaan,
laita vain pieniä määriä
kerrallaan, jottei jäteastia tule
liian painavaksi ja vaikeaksi
tyhjentää.

Jukka Jokela
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Linnoituslaitteet Espoossa ja
Vallikalliossa

Venäjän Itämeren laivaston
tuhoutuminen Tschushiman meritaistelussa 1905
ja kirsistynyt maailmantilanne pakottivat Venäjän
hallituksen suunnittelemaan
uudelleen pääkaupunkinsa
puolustuksen. Ajatus Suomenlahden kapeimman
kohdan linnoittamisesta
esitettiin ensimmäisen kerran
1907. Linnoitustyöt Porkkalan–Tallinnan linjalla alkoivat
1912. Venäläisten tarkoituksena oli saada Helsingin
ympärille vahva maa- ja
merilinnoitusjärjestelmä, joka
olisi toiminut myös Pietarin
ulkopuolustuksena.
Linnoitukset kaarsivat
Helsingin kolmena linjana
maalla ja yhtyivät molemmissa päissään merellä
uloimpiin merilinnakkeisiin.
Maarintaman etäisyys Viaporista (Suomenlinnasta) oli
n. 12 km. Linnoitetut vyöhykkeet olivat niin laajalla

alueella, että kaksi ulointa
linnoitusvyöhykettä ulottui
osittain Espoon puolelle. Linnoituksen eri osien välillä oli
tykkiteitä ja etulinjan pesäkkeiden välillä yhdyshautoja.
Linnoituksia rakennettiin
lähes 25 km.
Ulompi kehä kulki Espoon
itäosan halki etelästä pohjoiseen linjalla Westend–Tapiola–Leppävaara ja edelleen
Helsingin pitäjän puolelle
ja nykyiseen Vuosaareen
saakka. Se seurasi suurelta
osin nykyistä Kehä I:stä.
Suurisuuntaiset rakennustyöt aloitettiin vuonna 1914
ja rakentaminen jatkui aina
15.3.1917 tapahtuneeseen
Venäjän vallankumoukseen
saakka.
Linnoitustyöt vaativat paljon
työvoimaa. Aluksi töissä oli
melkein yksinomaan paikallista väestöä ja kotimaisia
työttömiä sekä venäläisiä
sotilaita ja työläisiä. Lisää

väkeä jouduttiin kuitenkin
hankkimaan myös maaseudulta työmiesten pakkootolla. Tuhansia miehiä
saapui kaikkialta Suomesta
ja töissä oli myös Etelä-Pohjanmaalta tulleita naisia.
Uudenmaan läänistä oli 3000
miestä, 600 ajomiestä ja 12
kuorma-autoa.
Mutta tämäkään ei vielä
riittänyt, vaan venäläiset
toivat linnoitustöihin lisää
väkeä. Ensimmäiset 2100
vierastyöläistä saapuivat
elokuussa 1916. Suurin osa
näistä oli kiinalaisia, joita
sanotaan olleen kaiken
kaikkiaan 3000. Tarkasti ei
tiedetä mistä päin Kiinaa he
olivat, mutta merkittävä osa
heistä oli ns. hunghuuseja eli
’punapartoja’, Mantsurian ja
Amurinmaan pahamaineisia
maantierosvoja ja seikkailevia karkureita.
Linnoitusta ei kuitenkaan
koskaan käytetty siihen

tarkoitukseen, mitä varten
se oli rakennettu eli Venäjän
puolustamiseen saksalaisten
hyökkäyksiä vastaan.
Museovirasto päätti vuonna
1971, että Helsingin maalinnoitus kuuluu muinaismuistolain piiriin. Sijaitsevatpa
linnoituslaitteet yksityisten
tai yhteiskunnan omistamalla
maalla, ovatko rakenteet
muinaismuistoista vastaavat
viranomaisen tiedossa tai
eivät, niitä ei saa hävittää,
peittää eikä kaivaa ilman
Museoviraston lupaa.
Teksti
Benita Åkerlund

EKYLin jäsenkirjeestä 3/2006
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Myyrämurheita

Jos rusakot ovat pihapuutarhurin riesa
numero yksi, niin hyvänä kakkosena
tulevat myyrät!
Tuo maanalainen armeija tekee
tyhjäksi haaveet samettinurmesta,
ruusuntuoksusta ja keväisestä sipulikukkaloistosta. Hengen ja terveyden
päälle ne eivät tosin käy, koska vain
metsämyyrä levittää myyräkuumetta, eikä se vaivaudu konnultansa
kotipihan kuokkijoita kiusaamaan.
Kyseinen tautivirus vaanii ehkä vain
puuliiterin karikkeessa, jota ei tästä
syystä kovin innokkaasti kannata
pöyhiä.
On osoittautunut, että taistelu tätä
näkymätöntä vihollista vastaan on
toivotonta. Sen tietää jo lapsikin,
varsinkin jos lukee Aku Ankkaa.
Yrittää tietenkin aina voi. Aku on
kokeillut jo pakokaasun ja vesiruiskun
tehoa, mutta jälki on yleensä ollut
tuhoisampaa, kuin mitä myyrät itse
pystyvät saamaan aikaan. Loukkua
taas on hankala kaivaa maan alle
ja varsinkin virittää niin, ettei se
räpsähdä omille rystysille. Myrkkyjen
levittämisen kanssa on vähän sama
homma. Parhaassakin tapauksessa tätä
kohtalokasta herkkua saa syötettyä
vain muutamille uteliaammille, jotka
uskaltautuvat maan pinnalle.
Jyrsijöiden listimisessä on juridinenkin
puolensa. Maata nimittäin myllertää
myös maamyyrä, joka näyttää myyrältä, käyttäytyy kuin myyrä, mutta
joka ei ole myyrä ollenkaan, vaan kontiainen ja rauhoitettu ja hyödyllinen,
koska syö vain toukkia ja kotiloita.
Teeppäs siinä sitten eroa, ettet joudu
tekemisiin virkavallan kanssa.
Häätö lienee sittenkin parempi
ratkaisu. Yrittää voi valkosipulia,
silakoita, kanankakkaa, tai muuta
vastaavaa. Tämä cocktail karkoittaa

ainakin puutarhurin ja muut pihalla
liikkujat.
On myös viritetty sähköisiä inisijöita
ja täristimiä, jotka häätävät myyräjoukot naapurin puolelle ainakin niin
pitkäksi aikaa, kun naapuri hommaa
tehokkaammat vehkeet omalle tontilleen. Tässä lieneekin eräs syy, miksei
hyttysen ininää ole kuultu kuluneena
kesänä juuri lainkaan.
Ehkä tehokaskin menetelmä on jo
keksitty, mutta viisaat puutarhakauppiaat eivät siitä hiisku, koska on paljon
tuottoisampaa myydä vuosi vuoden
jälkeen aina uusia ja uusia kirvoittimia ja karkoittimia. Kannattaisi ehkä
käydä vakoilemassa viherkauppiaiden
omia viljelyksiä, ja jos sietä multakeot
puuttuvat, lienee asiassa perää.
Missä luuraavat mönkijöiden luontaiset viholliset, ketut, haukat ja pöllöt?
Ihmiset taitavat ruokkia kissojaankin
niin perusteellisen hyvin, etteivät
Mussukat ja Misset viitsi vaivautua
vaanimaan moista karvaista ja multaista murkinaa mahaansa. Entäs sitten
siilit? Lehdessä kirjoitettiin, että joku
oli nähnyt siilin pyydystävän linnunpoikasenkin. Luulisi maanmönkijän
olevan helpomman saaliin toiselle
mönkijälle kuin siivekkäät. Eiköhän ruveta suosimaan näitä pihojen
piikkipalloja. Siilit syövät mielellään
kissan- ja koiranruokaa ja rakastavat
maapähkinöitä. Nyt on oikea hetki
rakentaa siileille myös talvipesiä.
Ohjeet ja vihjeet saa netistä, vaikka
osoitteesta:
http://www2.eduskunta.ﬁ/kerhot/
luonto/eurosiili/index.html

Tarja Pihlajisto

Kotiompelimo
Ekotikki
• vanhasta uutta
• modistusta ja
kohennusta
• paikkausta ja
parsintaa
• rooliasuja isoille
ja pienille, lapsille
ja larppaajille
• persoonallisia
lahjaideoita.
hattuja, laukkuja,
seinävaatteita
kaikkea muutakin,
mitä ompelukoneella, saksilla ja
mielikuvituksella voi
loihtia
Hämeenkyläntie 29 A,
Lintuvaara
040 7374740
ekotikki@msn.com
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Leppävaaran
kirkkoherra
vaihtuu
Leppävaaran nykyinen kirkkoherra Kauko Puranen piti viimeisen
jumalanpalveluksensa perjantaina
15.10.06 ennen eläkkeelle siirtymistään. Läksiäistilaisuus oli
edellisenä päivänä Leppävaaran
kirkossa.
Uudeksi kirkkoherraksi tuli viime toukokuussa pidetyissä vaaleissa valituksi piispainkokouksen sihteeri, dosentti Kalervo Salo.
Toivottavasti hän viihtyy seurakunnassamme
yhtä hyvin – ja kauan – kuin edeltäjänsä.
Kalervo Salon yhteystiedot ovat: p. 050-5941
712 ja sähköposti: kalervo.salo@evl.ﬁ

Raittikarnevaalit 2006
Omakotiyhdistys osallistui taas omalla teltallaan perinteiseen tapaan Raittikarnevaaleille – jo 15:nen kerran
– torstaina 7.9. Tällä kertaa ei sää valitettavasti suosinut
tapahtumaa. Oli oikein kohtalon ivaa, että satoi juuri
tänä iltana tällaisen kuivan kesän jälkeen. Ainoastaan
kerran aikaisemmin on ollut yhtä kurja keli Raittikarnevaali-iltana.
Harmi sikälikin, että kun kerrankin pääesiintyjänä oli
oman kylän poika Mikko Kuustonen, niin sitten hän
ei tällaisesta vähäpätöisestä syystä johtuen saanut
ansaitsemaansa yleisöä. Kaikkihan ovat lämpimän ja
sateettoman kesän ’vammauttamia’, eivätkä osaa enää
suomalais-kanssallisen urheasti nauttia, hammasta
purren, kelissä kuin kelissä.

Edullinen polkupyörien huoltopiste
Lintuvaarassa!
Korjaamme ja huollamme asiantuntemuksella kaikki
tunnetuimmat polkupyörämerkit.
Huollot • Varaosat • Korjaukset
Avoinna iltaisin.
Hämeenkyläntie 36 B, p. 0400-808 830
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Sanomalehdistä poimittua
• Tänä vuonna 25 vuotta täyttävä Salon Ratsastusseura täyttää
tänä vuonna 25 vuotta.
• Päivärannassa mies pahoinpiteli avovaimoaan ja ensiapu
hoiteli loput.
• Konnevedellä varastettiin torstaina aamuyöllä kirkonkylän
keskustan tuntumaan Rautalammintien varteen pysäköidystä
autosta lompakko, jossa oli rahaa sekä cd-levyjä ja –soitin.
• Äidit kertovat, millaissia he olivat pojankoltiaisina.
• Aino ja Ilmari Hyvärinen viettävät kultahäitään lasten ja
lastenlasten kanssa. Jälkipolvea onkin kertynyt niin, että kirjahyllyn päällinen alkaa olla täynnä.
• Yrityksemme tavoitteena on myydä matkapuhelimet kaikille
ihmisille ja lisäksi vaimoille ja lapsille.
• Marjatta teki miehen työn: synnytti potrat kaksostytöt.
• Henkilöauto heittelehti ja törmäsi lyhtypylvääseen katujen
risteyksessä, mutta autoa kuljettanut ja matkustajana ollut
koira säilyi vammoitta.
• Palokunta on kerännyt rahaa pihoja siivoamalla ja ruohoa
polttamalla.
• Kunta on päättänyt yhdistää vesi- ja viemäriverkkonsa.
• Olen syönyt vuoden ajan säännöllisesti Bio-Seleniä enkä
koskaan ennen ole tuntenut itseäni yhtä pirteäksi kuin nyt.
Veriarvot ovat kohonneet, ja tukka ja hiukset kasvavat
silmissä.
• Rouva Amanda Moksi täyttää Kuhmoisissa 107 vuotta, kertoo
STT, joka näön ja kuulon heikkenimisestä huolimatta seuraa
vireästi maailman tapahtumia.
• Yhdysvalloissa ja Kanadassa kreikkalaisia asuu jo liki saman
verran kuin Suomessa eli nelisen miljoonaa.
• Kuurot kiusana heinäntekijöille kaikkialla maassa.
• Ruotsissa ammutaan 80 prosenttia hirvistä koiralla, meillä
vain kaksikymmentä prosenttia.
• Grillillä ampuneen mielentila tutkitaan.

Olli! Kesä ja kärpäset!
Ja kärpästen herra Laku!

Omenapiirakka
2 kp sokeria
5 kp vehnäjauhoja
2 tl ruokasoodaa
kanelia maun mukaan
3 kp piimää
150 g rasvaa
Sekoita kuivat aineet keskenään
sekä piimä ja sula rasva keskenään ja
sitten kaikki keskenään. Levitä näin
saatu puuromainen pöperö leivinpaperille ja runsaasti omenia päälle.
Voit myös ripotella vielä sokeria ja
kanelia omenalohkojen päälle.
Paistetaan 175 °C:sa noin 40 min.

Laku & Oliver
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Hups!
No voi sun…

bzzzzzz!

Herra se on
herrallakin

MASA

PULKKINEN -06

Ykkösedullisuutta !!!!
Ykkösedullisuutta koko syyskuun !
Esimerkiksi alla olevat tuotteet
ja myymälästämme löydät lisää!

flora
margariinit

500g (4,78/kg) 2/tal

89
0
valio
jogurtit

39
2

euro shopper
kananmunat

39
2

25
0
12 x 0,33L (1,59/L)
2/tal

69
0

säästöpakkaus
34-70 kpl (0,26-0,13/kpl)

90
2

50
7

90
8

18
0

400 g(2,23/kg)

rs

Myös rasvattomat
200g (1,25/kg)

kpl

koff
iii-olut

12-pack

JUHLA
MOKKA

pepsi ja
PEPSIMAX

2 x 1,5L (0,53/L)

pkt

2-pack

grilli
broileri

Raakapaino n. 1,1 kg
(n.3,42/kg)

10 kpl =580g (1,19/kg)

kpl

rs

pampers vaipat semper,bona,
piltti soseet
Housu- ja teippi

SUPERMARKET

pkt

4 kk, 125-135g
(1,44-1,33/kg)

prk

Isomyyrin kauppakeskus, Liesitori 1

ark. 7-21, la 7-18.
www.ykkoshalli.fi
puh. 530 8550
E-mail: yhalli@yhalli.fi

