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Puheenjohtajan palsta
Toivottavasti tilaisuuden
runsas osallistujamäärä
ja lukuisat kysymykset
pitävät Lintuvaaramme
asiat päättävien ja
valmistelevien tahojen
mielessä, vaikka emme
juurikaan konkreettisia
lupauksia saaneet.

Lintumetsän
koululla 4.10.
järjestämämme
asukasilta
liikenne- ja
kaavoitusasioista
veti aktiivisen
osallistujajoukon
asukkaita, virkamiehiä ja lautakuntien edustajia
paikalle.

Lintuvaarassa onkin
Laaksolahden ja
Nöykkiön jälkeen
kolmanneksi suurin
täyttämätön katurakentamisvelvoite, joten
kaupungilla riittää
tehtävää alueellamme.
Lähiympäristöömme
vaikuttaa asukasillassa
ja lehdistössäkin
esitelty Kotikadut
kuntoon -hanke,
jonka avulla saisimme
katuasiat – kevyt
liikenne, valumavedet,
sorapintaisten katujen
kunto – vihdoin asianmukaiseen kuntoon.

Asukkaiden palautteen
ja kommenttien
keräämiseksi kaupunki
on toteuttanut näyttävät
nettisivut osoitteeseen
www.espoo.ﬁ/
kotikadut. Vastausaikaa
on 17.12. asti.
Nettisivulla on mielipidekysely hankkeen
toteuttamisaikataulusta
ja yllättäen useimmat
vastaajat ovat mahdollisimman pikaisen toteutuksen kannalla. Tosin
pikaisin vaihtoehto
on tässä tapauksessa
12 vuoden päässä eli
vuonna 2018.
Vaikka tuntuukin
oudolta että kaupungin aluevastaavat
eivät tietäisi kunnostustarpeita ilman nettikyselyitäkin, niin hankkeen nettisivulle on
toteutettu mahdollisuus

kommentoida katujen
rakentamis/parantamistarvetta klikkaamalla
kartasta kohdetta ja
täyttämällä lomake.
Onkin mielenkiintoista
nähdä mitä konkreettisia
työkohteita ja millä
aikataululla tähän
hankkeeseen lopulta
sisältyy. Toivottavasti
esittelyvideot ja näyttävät nettisivut eivät
vie huomiota varsinaiselta asialta ja valitsemamme päättäjät
myöntävät tarvittavat
varat hankkeiden
toteuttamiseksi järkevässä aikataulussa.
Iloista joulun odotusta,
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.pihlajisto@evtek.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

3

Espoonkadun
kuulumisia

Suurkiitos kaikille niille
Lintuvaaran asukkaille, jotka
ovat toimineet maauimalan
saamiseksi Leppävaaraan.
Kiitos Lintuvaaran omakotiyhdistykselle ja Leppävaaraseuralle. Haluan kiittää
myös niitä poliitikkoja, jotka
takavuosina pitivät hanketta
hengissä – erityisesti Piia
Rantalaa ja Karl Koivusta.
Kiitos kuuluu myös kaikille
valtuustoryhmille, jotka ovat
asiaa edistäneet. Uimahallin
peruskorjauksen ja maauimalan suunnittelurahat on tätä
kirjoitettaessa valtuustoryhmien budjettisopimuksella
lisätty ensi vuoden talousarvioon ja rakentamisrahat ovat
taloussuunnitelmassa vuosilla 2008 ja 2009. Peruskorjaukselle on tulossa puolen
milj. euron valtionosuuskin.
Valtuustoryhmien sopimuksessa lisättiin myös kotikatujen kunnostukseen rahaa.
Olimme omakotiyhdistyksen
tilaisuudessa Lintumetsän
koululla alkusyksystä. Muistan, että uunituoreen selvityksen mukaan Lintuvaaran
kaavoitetuista kotikaduista
oli kunnostettu 28 %. Westendissä tuo vastaava luku
oli yli 80 %, Tapiolassa ja
Espoonlahdessakin yli 60 %.
Lintuvaaran luku oli alhaisin.
Jos otetaan huomioon, että
osaa Lintuvaaran kaavoista
on seisotettu odottamassa
Kehä II:ta, on tilanne lintuvaaralaisten kannalta vielä
surkeampi. Ehkä seuraava
investointiponnistus olisi
vakuuttaa tekninen lautakunta siitä, että nyt määrärahoja on suunnattava enemmän sinne, missä kunnos-

tusta on vähiten tapahtunut.
Budjetin kirjauksiin tällainen
tasapuolisuusperiaate ei kelvannut, mutta lautakunnan
puheenjohtajat pitivät alkusyksyn asukastilaisuudessa
sitä mahdollisena rakentamisen aikatauluttamisen periaatteena.
Koulujen määrärahoja
lisättiin, mutta varsin vaatimattomasti verrattuna
aiempien vuosien säästöihin.
Nähtävästi niukan rahoituksen perusteluna käytetään
edelleen sitä, että muut viisi
suurta kaupunkia pärjäävät
vähemmällä. Ei oteta huomioon sitä seikkaa, että Espoo
on kuudesta suuresta kaupungista ainoa, jossa oppilasmäärät edelleen kasvavat.
Kunnallinen päivähoito
jatkaa budjetissa kroonisesti
aliresurssoituna. Yksityisen
päivähoidon tukea lisättiin.
Myös Espoo-lisää korotettiin.
Kaavoituksen suhteen on
syytä olla jatkossa entistäkin
tarkempi. Espoossa ollaan
luopumassa kaavojen luonnosvaiheen esillepanosta.
Tarkoitus on, että rakentajien
ja kaupunkilaisten vaikutusmahdollisuuksia lisätään
ennen piirtämisen aloittamista, mutta kaava tulee
esille vain kerran, silloin
ehdotuksena. Vielä puuttuvien kaavojen seuraaminen
omakotiyhdistyksessä on
tärkeää, kun uudesta kuulemisesta ei vielä ole kokemusta eikä mitään tarkempia
kaavailuja. Luonnoksien esillepanosta ollaan tästä huolimatta jo luopumassa.
Jukka Karhula

jukka.karhula@kolumbus.ﬁ
www.jukkakarhula.ﬁ

Piilokuva-arvoitus
Mitä oheinen kuva esittää?
Vastaus sivulla 4
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Uskoitteko te?
No me uskottiin. Ja
niin siinä sitten kävikin, että kultaa tuli ja
Espoon Mestaruus; D
Yritys kannatti siis.
Teimme koulumme historiaa
jo tyttöjen jalkapalloturnauksen alkuerissä, kun yllättäen
voitimmekin Ruusutorpan,
Kilonpuiston ja kovaksi luulemamme Karakallion. Pelit
käytiin Leppävaaran tekonurmella. Voitot irtosivat helpolla, kaikki pelit päättyivät
joko 7–0 tai 9–0. Ennen pelejä
hiukan pelkäsimme tavallaan ”mies-alivoimaamme’’
– meillä ei ollut yhtään 9.
luokkalaista! Mutta silti pelit
näyttivät sujuvan hyvin ja
olimme välierissä.
Seuraavaksi meillä olikin
viikko aikaa lepäillä seuraavia pelejä varten. Paikka oli
jälleen sama, Leppävaaran
tekonurmi. Nyt meillä oli
huomattavasti kovemmat
vastustajat vastassa, Leppävaara ja Kuitinmäki. Eniten

HUOMIO!

ehkä pelkäsimme Lepuskia.
Siellä oli monta hyvää pelaajaa, tiesimme sen. Katsoimme
ensimmäisen pelin eli
Lepuski vastaan Kuitinmäki.
Peli venyi lopulta tasapeliksi ja päivän ensimmäiset
rangaistuspotkukilpailut
koittivat. Lepuski voitti sen
lopulta ja niin alkoi meidän
peli. Pelasimme ensin Lepuskia vastaan. Se oli aika hyvää
peliä, molemmilta. Ei Lepuski
loppujen lopuksi ollut niin
paha ja voitimme ne 3–0.
Meillä alkoi heti ekan pelin
jälkeen toinen. Tuntui siltä,
että kaikilla olisi ollut hiukan
helpottunut olo voiton jälkeen. Kuitinmäki kuitenkin
pääsi välillä rakentamaan
hyökkäystään, mutta onneksi
meillä oli hyvät ja nopeat
puolustajat. ;D Voitimme
Kuitinmäen 4–1 ja se tarkoitti
ﬁnaalipaikkaa! Pronssi oli
siis varma. Viikon mittaan
saimme selville vastustajamme: Saarnilaakso ja
Mankkaa!

Finaalia siirrettiin siirtämistään. Olikohan ollut kolmas
vaiko neljäs kerta kun pääsimme lopulta pelaamaan
uudelle Esport Arenalle
Tapiolaan. Jouduimme
lähtemään bussilla jo klo 7:
n jälkeen Mac Paanasen
edestä. Sinä aamuna satoi ja
tuuli rankasti. Kun olimme
päässeet arenalle, menimme
pukkariin vaihtamaan vaatteet. Lähdimme ylös sitä
mukaan kun olimme valmiit.
Aloimme hiukan treenaamaan ja lämmittelemään.
Ihmettelimme hiukan, että
miksi vastustajajoukkuetta
ei näkynyt. Kyllä ne lopulta
tulivatkin, siinä 15 vaille 9.
Pelin piti alkaa klo 9, mutta
aloitusajasta olikin kahta
tietoa... Ja niin se vain oli, että
olimme tulleet sinne tunnin
liian ajoissa tai toiset tunnin
liian myöhään! No, ei siinä
mitään. Saimme syödä vähäsen ja kerätä pikkasen voimia
ennen peliä. Ensimmäinen
peli oli tasainen, se päättyi

lopulta tilanteeseen 2–2 ja
edessä oli rangaistuspotkukilpailu, jonka lopulta voitimme. Toisessa pelissä näkyi
hiukan jo tasoero, voitimme
3–1. Ja niinhän siinä sitten
kävikin, että kultaa tuli ja
pokaali! ;D

Taasen on koittanut se
aika vuodesta, jolloin
on syytä muistuttaa
heijastimen käytön
tarpeellisuudesta.
Varsinkin nyt lumettomana ja sateisena
aikana on autoilijan
erittäin vaikea havaita
“heijastamattomia“
jalankulkijoita/koiria.
Etenkin kun täällä
Lintuvaarassa edelleen

on suurin osa kaduista
kapeahkoja ja kokonaan ilman jalkakäytäviä. Toivottavasti
myös autoilijat ovat
valppaina ja sovittavat
nopeutensa keliolosuhteisiin.

Piilokuvaarvoitus
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Lintumetsän
joukkue:
7-lk: Emmi Hiltunen, Henna
Kosonen, Karla Makkonen,
Kirsi Pajula, Petra Siltainsuu
(mv), Jenna Suominen, Miisa
Varis, Anniina Ukkonen
8-lk: Sonja Alaviiri, Noora
Granath (mv), Katriina Heiskanen, Henna Hiltunen, Sara
Hopsu, Ilona Lempiäinen
(kapt.), Kata Orkasalo, Kira
Orkasalo, Mette Pasanen,
Johanna Rantakokko, Anni
Räsänen
9-lk: (ﬁnaalipelit) Nina Hammarberg, Petra Kosonen

Kuva edellisellä sivulla
esittää kahta heijastimilla varustettua
jalankulkijaa Lintuvaaran pimeydessä.
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Tunnelmaa
kauniilla
jouluvaloilla
Näin pimeänä vuodenaikana ja Joulun
lähestyessä on taas aika valaista koti
ja pihapiiri kauniilla valoilla. Erilaisia
sähkövaloja on nyt saatavilla runsaasti, ja niillä on helppo luoda naapurustoon mukava ja viihtyisä tunnelma.
Koko piha puineen ja pensaineen saa
uuden ilmeen sopivalla ja hyvin suunnitellulla valaistuksella. Osan valoista
voi kohdentaa tarkemminkin esimerkiksi suuntaamalla voimakkaammat
valot ylöspäin puiden runkoja pitkin.
Myös ikkunoilla tuikkivat sähkökynttilärivit ovat mukavia katsella.
Jotta myös naapurit pääsisivät virittäytymään Joulurauhaan ja -tunnelmaan, erilaisten Jouluvalojen
huumassa kannattaa muistaa kohtuus. Kovin
monia väri- tai vilkkuvaloja ei kannata suunnata
ainakaan naapureihin päin mikäli mielii säilyttää
välit hyvinä. Toisaalta itsekin olisi muistettava
olla suvaitsevainen naapurin hieman runsaampia
valaistuksia kohtaan. Jouluvalojen tarkoituksena
on kuitenkin luoda iloa ja rauhallista tunnelmaa
kaikille. Kauniisti ripustettuja valoja on mukava
katsella ja ottaa mallia omaan seuraavan vuoden
koristeluun!
Uusissa Jouluvalomalleissa on hyvin aidonkin
näköisiä vaihtoehtoja oikeille kynttillöille. Aidoin
tunnelma syntyy toki oikeilla kynttilöillä, mutta
on muistettava että niitä ei pidä jättää palamaan
vartioimatta. Pienestä ilosta voi tulla suuri suru,
jos kynttilä pääsee sytyttämään tulipalon. Joulua
odotellessa kannattaa tarkistaa myös että palovaroitin toimii ja että paristoissa on virtaa. Näin
helpoilla keinoilla varmistetaan turvallinen tunnelma.
Nautitaan yhdessä ulkoillen pimeässä tuikkivista
valoista!
Jukka Jokela

Lintumetsän
kouluun voitto
Kirjaverkkarikisassa
Lintumetsän koulun kirjallisuuskerho Sinuhe osallistui
ensimmäistä kertaa Helsingin
kirjamessuilla vuosittain järjestettävään Netlibriksen Kirjaverkkarikisaan ja voitti sen.
Palkintona oli kuvittaja Jukka
Lemmetyn taulu koulun kirjastoon ja lisäksi kukin kilpailijoista sai kirjan palkinnoksi.
Kirjaverkkari on valtakunnallisen internetpohjaisen
kirjallisuuspiiritoiminnan
Netlibriksen kirjatietokilpailu,
joka järjestetään alakoulujen
matildalaisille ja yläkoulujen
sinuhelaisille Helsingin Kirjamessuilla. Kilpailussa on tietyt
kirjat, jotka oppilaat ovat lukeneet ja joihin kilpailukysymykset liittyvät.
Tänä vuonna kirjamessuilla
oli erityisteemana kuvakirjat,
joten kirjatietokilpailun kirjat
ja kysymyksetkin liittyivät
kuvakirjoihin. Lintumetsän
koulu kohtasi yläkoulujen kisan
voittomittelössä Olarin koulun
joukkueen. Joukkueet ovat
kolmijäsenisiä. Kolme urheaa
Lintumetsän koulun joukkuelaista olivat Susanna Keinänen
9C, Hilla Pennanen 7C ja Elma
Palsila 7C. Satu Keinänen 9B:
ltä haastatteli heitä:

Jäikö jokin harmittamaan?

Millaiset odotukset
teillä oli kisasta?

Oliko kivaa osallistua
Kirjaverkkarikisaan?

Susanna: Odotin, että häviäisimme.
Elma: Olin nähnyt Kirjaverkkarikisan aikaisempina vuosina ja
odotin sen olevan samanlaista.

Susanna: En muista milloin
olisin viimeksi jännittänyt yhtä
paljon, mutta oli ihan kivaa.
Elma: Kyllä oli
Hilla: Joo, oli tosi kivaa.

Hilla: Olin vähän jännittynyt.

Susanna: Se väärin mennyt
vastaus harmittaa vähän.
Hilla ja Elma: Ei, oli tosi kivaa.

Mistä kisakirjasta pidit
eniten?
Susanna: Allakka Pullakan lorut
lyyrisille lapsille olivat ihania
ja Siitä ei kukaan tiedä -kirjan
novellit olivat mielenkiintoisia
ja mukaansatempaavia. Hirveää, parkaisi hirviö -kirjassa oli
suloisimpia hirviöitä, mitä olin
koskaan nähnyt.
Hilla: Pidin Kimurantti juttu
-kirjasta.
Elma: Pidin kirjoista Kimurantti
juttu sekä Siiri ja kamala possu.

Mikä oli palkintokirjasi?
Oletko jo lukenut sen?
Susanna: Sirpa Puskalan
Kingi. En ole vielä lukenut sitä.
Elma: Salla Simukan Kipinä.
Luin sen jo; se oli ihan jees.
Hilla: Sari Peltoniemen
Kummat. En ole lukenut sitä
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Kuulumisia
Lintulaakson koulusta
6Aluokan
retki
elokuviin
6A-luokka kävi 15.11.2006 katsomassa Jadesoturi-elokuvan Helsingin
Tennispalatsissa. Jadesoturi on fantasiaelokuva, joka yhdistää suomalaisen ja kiinalaisen mytologian.
Ennen elokuvissa käyntiä muisteltiin Kalevalaa ja tutustuttiin Kung
Fuhun, joka on Kiinasta lähtöisin
oleva lähitaistelulaji. Kung Fu voidaan kääntää suomeksi sanoilla
”hyvä työ” tai ”pitkä työ”.
Elokuvan jälkeen muisteltiin tarinaa
miellekartan avulla. Siihen kirjattiin
elokuvan tärkeimmät henkilöt ja
paikat. Miellekartta paljasti, että
tarina oli jäänyt hyvin mieleen. Elokuvasta tehtiin myös analyysi, jonka
avulla käsiteltiin asioita tarkemmin.

tain parasta ystävää. Kuolema hieroi
kauppoja Sintain ja Kain kanssa.
Elokuvan sanomana pidettiin erilaisia asioita, esim. ”Rakkauden puolesta voi taistella”, ”Älä ole ahne” ja
”Hyvä voittaa pahan”, mutta useimpien mielestä keskeinen sanoma oli:
”Aina on toivoa” ja ”Hyvä voittaa
pahan”. ”Tao minulle Sampo, niin
saat rakkaasi takaisin” oli myös
tärkeä avainrepliikki.
Elokuvan tunnelma oli harmoninen, vanhanaikainen, surullinen
ja synkkä, mutta rakkauttakin
tarinasta löytyi. Tunnelma luotiin
musiikilla, lavastuksella ja vaatteilla.

Elokuvalle annettiin erilaisia arvosteluja, mutta elokuvaa pidettiin
Oppilaat kuvailivat henkilöitä mm. keskimäärin neljän tähden veroinäin: Kai oli 20–30 -vuotias mies,
sena. Elokuvaa pidettiin hyvänä,
joka asui suolla. hänen ystäviään
mutta hieman sekavana. Olisimme
olivat Ronja ja Olavi. Sintain vahhalunneet, että elokuva olisi pysynyt
vuuksia oli taisteleminen ja hänen yhdessä ajassa, mikä olisi selventäystäviään olivat Cho ja Pin Yu. Ronja nyt elokuvaa. Elokuvaa pidettiin
oli utelias nainen, joka asui kaupun- valtavirrasta poikkeavana tyylinsä
gissa ja hänen ystäviään olivat Inkeri takia. Hyvää elokuvassa oli myös
ja Olavi. Pin Yu oli nainen, jonka
taistelut, arvoitukset ja entisajan
perheeseen kuului isoisä. Hänen
historia oli mielenkiintoista.
ystäviään olivat Sintai ja Cho.
Kai oli uudestisyntynyt Sintai. Kai
rakasti Ronjaa ja Sintai Pin Yu:ta,
mutta Sintai ei voinut saada rakastaan, koska tämä rakasti Cho:ta, Sin-

Kirjoittajina
6A:n oppilaat

6A:n
elokuvantekoprojekti
Opettaja päätti, että alamme tehdä
elokuvia pienissä ryhmissä. Hän
jakoi meidät kolmeen ryhmään.
Aloitimme elokuvien suunnittelun
heti. Pojat tekivät monta lyhyttä elokuvaa, valmiina annetusta alusta.
Meidän seitsemän hengen ryhmässämme mietimme kuka kukin
haluaa olla. Kun hahmot olivat
valmiit, aloimme kirjoittaa käsikirjoitusta ja suunnittelimme samalla
juonta. Kun käsikirjoitus oli valmis,
teimme kohtauksista kuvia. Kaikki
olivat tyytyväisiä lopputulokseen,
ja aloitimme kuvaukset.
Kuvasimme kohtauksia pätkittäin ja
eri kuvakulmista. Kaikki eläytyivät
rooleihinsa ja hauskaa oli, vaikka
matkalla sattuikin ongelmia, mm.
joissakin paikoissa jäi loppusanojen
tavut pois ja ketsuppia sekä vettä
roiskui silmiin tappokohtauksessa.

Kirjoittajina
6A:n oppilaat
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Olymposta tekemässä
Teimme lyhytelokuvan, jonka
aiheeksi valittiin Olympos.
Sitten kaikki valitsivat oman
hahmonsa eli jonkun jumalan. Aluksi tehtiin kuvakäsikirjoitus ja sitten kirjoitettu
versio. Haimme näytelmävarastosta jokaiselle sopivia
vaatteita ja asusteita.
Aloitimme harjoittelun.
Harjoittelimme aina kun oli
aikaa. Heti kun toinen ryhmä
oli saanut oman elokuvansa
valmiiksi, aloitimme kuvaamisen. Meillä oli vain lyhyt
aika, mutta onnistuimme.
Improvisoimme aika paljon ja
lisäsimme vuorosanoja kohtauksiin juuri ennen kuvaamista. Kuvakulmia olimme
miettineet jo aiemmin.
Saimme elokuvan valmiiksi
onneksi aika nopeasti. Lavasteina käytimme kankaita.

Kirjoittajina
6A:n oppilaat
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Kehä II:n jatkaminen

Kehä II:n jatko on edennyt taas sen vaikutusalueen asukkaille näkyvään
muotoon eli yllättäen satuin
huomaamaan lehdestä, että
ko. päivänä olisi Karakallion
monitoimitalolla nähtävissä
väylää koskevat suunnitelmat. No eihän siinä sitten
jäänyt paljon vaihtoehtoja,
vaan täytyi mennä katsomaan mitä oli tarjolla.
Hanke on ollut vireillä 1960luvulta lähtien ja alkuosa
Länsiväylältä Turuntielle

otettiin käyttöön syksyllä
2000. Nyt kyseessä oleva
pätkä on jatkoa tälle väylälle
ja tulee kulkemaan Turuntieltä Hämeenlinnanväylälle.
Lintuvaaran pohjoisosan
kaavoittamattomuus johtuu
suurelta osin siitä, että asukkaat eivät ole voineet hyväksyä Kehä II:n jatkamista
aikaisempien suunnitelmien
pohjalta (tie olisi kulkenut
sähkölinjaa seuraten Lintuvaaran poikki maanpäällä!).
Hankkeen rakentamiskus-

tannukset ovat noin 281
miljoonaa euroa vuoden 2006
kustannustasossa. Hanke on
kuitenkin hyvin kannattava
tiehallinnon mukaan.

Toteuttamissuunnitelmat
Kehä II jatketaan Turuntieltä
Hämeenlinnanväylälle 2+2 –
kaistaisena kaupunkiseudun
pääväylänä. Nykyisen Kehä
II:n pohjoispää levennetään
2+2 –kaistaiseksi, 2-ajoraitai-

seksi tieksi. Karapellontien,
Turuntien, Rastaalantien,
Vihdintien ja Hämeenlinnanväylän kohdalle rakennetaan
eritasoliittymät kuin myös
Uusimäki-pohjoisen läpi kulkevalle Lintulaakson tielle.
Tie sijoitetaan tunneliin
Karakalliossa (sukeltaa tunneliin heti Turuntien jälkeen
ja tulee ylös Rastaalantien
itäpuolella), Lintuvaarassa
(kulkee muuntoaseman ja
suon välistä maan pinnalla
ja sukeltaa kallioon ns.
Sadanmetrinmäen kohdalla
seuraten Espoon-Vantaan
rajaa ja tulee ulos heti Muuttolinnunreitin viimeisten
talojen jälkeen) ja Malminkartanossa. Tarkempia tietoja
tiehankkeesta saa tiehallinnon nettisivuilta (www.
tiehallinto.ﬁ/ > Tiehankkeet
> Uudenmaan tiepiiri > Kehä
II:n jatke).
Hankkeesta saa jättää nyt
muistutuksia tiehallinnolle
em. osoitteessa. Muistutusten
käsittelyn jälkeen suunnitelmat tulevat vielä nähtäville
ennen rakentamisen aloittamista, mikä näillä näkymin
tapahtuu joskus vuonna 2015.

Käykääpä tutustumassa sivustoihin!

Asukastilaisuus
Teknistä keskusta paikalla olivat Esa Rauhala ja Heli Rautio.
Kunnanvaltuutettuja edustivat lintuvaaralaiset Jukka Karhula (vas) ja Markku Markkula (kok) sekä Sirpa Hertell (
vihr.) ja Kalle Koivunen (sd).
Asukasillassa esiintulleet asiat ovat nyt aktuelleja kaikkialla
vanhoilla asuma-alueilla Espoossa, sillä näin vaalien alla
Espoo on päättänyt panostaa ’ylimääräistä’ ns. kotikatuihin ja
on avannut nettisivuilleen osoitteessa www. espoo.ﬁ/kotikadut -palautesivun, jossa ottaa vastaan ilmoituksia rakentamattomista teistä tukkeutuneista ojista. Kertokaapa nyt jokainen
omista ojistanne - ja niiden puutteesta kunnalle. Sivusto on
auki 17.12. asti.

Omakotiyhdistyksen järjestämässä asukasillassa 4. 10. Lintumetsän koululla oli n. 70 kuulijaa.
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Perinteinen piparkakkutalo miten se tehdään?
Jälleen on se aika vuodesta, jolloin piparkakkutaikina, ja miksei
piparitkin, maistuu
hyvälle monen suussa.
Monenmuotoisten
pipareiden rinnalle voi
aina valmistaa myös
piparkakkutalon. Talon
rakentaminen onnistuu
myös pikkuleipureilta.
Paras piparkakkutalo
tulee itse tehdystä taikinasta, mutta kiireinen leipuri voi ostaa
taikinan myös valmiina.
Tarvitset taikinaan:
2 dl siirappia
2 dl sokeria
4 tl kanelia
2 tl inkivääriä
2 tl kardemummaa
1 tl neilikkaa
1 tl pomeranssia
1/2 tl maustepippuria
300 g margariinia
2 munaa
11 dl vehnäjauhoja
2 tl soodaa

Tee näin:
1. Kiehauta siirappi, sokeri ja
mausteet.
2. Lisää kuumaan seokseen
rasva ja anna sen sulaa välillä
sekoittaen.
3. Lisää jäähtyneeseen seokseen muna ja vehnäjauhot,
joihin sooda on sekoitettu.
4. Taputtele taikina kelmun
tai muovipussien välissä
litteäksi paketiksi ja pane se
jääkaappiin jähmettymään.
Ohueksi taputeltu taikina
jähmettyy nopeammin ja se
on levynä myös helpompi
kaulia.

Voit leipoa taikinan pipareiksi heti, kun se on jähmettynyt, tai halutessasi
seuraavana päivänä, jolloin
maut ehtivät voimistua.
Kauli taikina osa kerrallaan
ohueksi levyksi jauhoja
apuna käyttäen. Pienempiä
taikinan määriä on helpompi
kaulia, eikä taikina ehdi pehmetä liikaa.
Kauli levyt leivinpaperin
päällä ohuiksi muutaman
millimetrin paksuisiksi
levyiksi.
Tee leivinpaperista piparkakkutaloon kaavat. Leikkaa
talon osat kaavojen reunoja
myöden irti taikinasta, ota
pienet osat (savupiipun osat,
ikkunaluukut ja ovi) erikseen
omalle pellille. Voit myös
tehdä lisäksi omilla muoteilla piparkakkutonttuja,
puita, eläimiä jne. koristelua
varten. Kaaviloi lopusta taikinasta suoraan leivinpaperin
päälle talolle aluslevy (n. 20 x
30 cm).
Paista talon osat hyvin irrallaan toisistaan 200 asteisen
uunin keskitasolla 5-10 min.
Paista pieniä osia lyhyemmän
aikaa. Tarkkaile etteivät osat
pääse palamaan. Isommat
osat esim. aluslevy vaativat
pidemmän paistoajan. Anna
osien jäähtyä kunnolla ennen
koristelua ja kokoamista.

Sokerikuorrutus ja seinien kiinnittäminen:
3 dl tomusokeria
1 kananmunan valkuainen
muutama tippa sitruunamehua
Kiinnittämiseen noin desi
sokeria.
Kiinnittämiseen voi käyttää
myös sokerikuorrutetta.

Kuorrutteen voi värjätä
vaikka kaakaolla ruskeaksi,
jolloin saumat eivät näy.
Kuorrute on hiukan heikompi
liitosaine, mutta pehmeämpi
myös syödessä!

Koristelu ja kokoaminen:
1. Valmista sokerikuorrutus
sekoittamalla kananmunanvalkuainen tomusokeriin
hyvin. Seokseen voi lopuksi
lisätä sitruunamehua, se
kovettaa kuorrutusta. Sokerikuorrutus tulee olla helposti
pursotettavaa, mutta aika
paksuhkoa massaa, jotta se
kuivuu nopeammin. Kaupasta saa myös valmista
sokerikuorrutetta.
2. Koristele piparkakkutalon
osat pursottamalla niille
ohuena nauhana sokerikuorrutetta. Voit painella kuorrutteeseen kiinni karkkeja.
Anna osien kuivua.
3. Kuumenna kiinnitysaineeksi sokeria paistinpan-

nulla sekoittaen sen verran,
että se sulaa. Älä polta sokeria. Ole hyvin varovainen
polttavan kuuman sokerin
kanssa!
4. Kasta talon liitoskohdat
sokeriin yksi osa kerrallaan
ja paina nopeasti kiinni
toisiinsa ja alustaan. Mikäli
sokeri kovettuu, kuumenna
sitä hetki uudelleen.
5. Kiinnitä viimeiseksi tontut,
puut ja eläimet alustaan.
Koristele piha ja sihtaa halutessasi lopuksi tomusokeria
lumeksi talon päälle.
Piparitalon valmistuttua sitä
on mukava katsella koko
perheen voimin. Leipominen
on muutenkin hauskaa koko
perheen puuhaa, josta saa
hyvän mielen lisäksi palkaksi
makean suun.
Kaavojen teossa voi käyttää
mielikuvitusta ja rakentaa
vaikka linnan!
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Tantan joulutarina
Siivoamisella on hyvä aloittaa. On kuurattava ainakin
keittiön kaapit, kenkäkomero,
kattilakaappi, kylpyhuone
ja/tai sauna. Sauna on tärkeä,
sillä kylpeminen kuuraamattomassa joulusaunassa on
melkein pyhäinhäväistys.
Tämän voi tehdä jo hyvissä
ajoin, vaikka heti itsenäisyyspäivän jälkeen, niin sitten
ennen joulua riittää vain
pintapuolinen, normaali viikonloppusiivous.

On taas aika aloittaa jouluvalmistelut. Jospa nyt kerrankin
aloittaisi ajoissa, että sitten
hyvissä ajoin ennen vuoden
suurinta juhlaa ehtisi hiljentymään ja oikein täydestä
sydämestä nautiskelemaan
kiireettömästi hartaasta tunnelmasta.
Ensin on paras tehdä lista
aiheeseen liittyvistä askareista, että kaikki tulee var-

masti tehtyä ja täsmälleen
oikeaan aikaan. Listasta on
sitten mukava vedellä yli
tehtyjä hommia ja kun viimeinen tehtävä on viivattu,
voi huokaisten heittäytyä
piparintuoksuisen joulun
lumon valtaan. Tehtävälistaa
laadittaessa saa hyvän avun
ja hyviä vinkkejä aikakausilehdistöltä, että kaikki seikat
tulisivat otetuksi huomioon
oikeassa mitassa.

Lahjapuoli olisi hyvä hoitaa
jo ennen adventtiajan alkua,
mutta jouluruuhkan välttämiseksi olisi hyvä saada
vedetyksi tämä tehtävä yli
samaan aikaan kuin joulukorttien lähettäminenkin eli
kuun puoliväliin mennessä.
Näin jää hyvää aikaan myös
pöydän antimien valmistamiseen, jota ei tietenkään
voi pakastimesta huolimatta
tehdä viikkokaupalla ennen
suurta juhlaa.
Lehdistä saa vinkkejä myös
uudenlaisista, erilaisista mahdollisuuksista viettää joulua.
On jouluja kiireellisille, työn

uuvuttamille ihmisille, sinkuille, uusperheille, vegaaneille, jopa jouluja vähäosaisten ja vanhusten keskuudessa. Kerrotaan monista
tavoista tavoittaa todellinen
joulumieli.
Tosiaan, jospa jättäisi kuuraamisen vähemmälle. Keskellä
kaamosta voisi villakoirillekin julistaa joulurauhan.
Joulusaunaankin voisi mennä
kynttilänvalossa ja kuurata
kylpypaikka vasta juhannukseksi keskiyön auringon kunniaksi. Voisi hakea vaikka
vanhan tätinsä palvelutalosta
joukkoomme joulunviettoon.
Siitä voi kehkeytyä kyllä
arvaamatonta vaivaa? Toisaalta se saattaisi avata myös
uuden näkökulman koko juhlaan. Jospa tämä tuleva joulu
on vaikka tädin viimeinen,
niin yhteisen joulun muisto
saattaa säteillä joulumieltä
tuleviinkin vuoden kohokohtiin. Ainakin se olisi lehtien
mainostama erilainen joulun
juhla.
Tarja Pihlajisto

Kauneushoitola Lintuvaarassa
Olen Riitta Haapala, 12
vuotta yrittäjänä toiminut
kosmetologi.Vastaanottoni
siirsin Helsingin Pikku-Huopalahdesta kesäkuun alussa
kotiini Linnuntie 6 A 1:een,
jossa minulla on viihtyisät
hoitohuoneet omalla sisäänkäynnillä kotimme alakerrassa. Koko yrittäjäurani ajan

olen kehittänyt ammattitaitoani, joten reppuun on kertynyt mm. vyöhyketerapia,
aromaterapia, intialainen
päähieronta, kestopigmentointi, sekä bodytattoo -erikoisosaamiset. Unohtamatta
tietenkään perinteisiä kosmetologisia hoitoja: ihonpuhdistus, kasvohoito, jalkahoito,
manikyyri, kestovärjäykset,
meikit ja karvanpoistot.

Myyn myös laadukastakosmetiikkaa (mm. Dr.
Hauschka) hoitolassa.
Ja koska oppi ei ojaan kaada
syvennän osaamistani erikoiskosmetologi-opinnoilla
par aikaa, joten välillä vietän
viikon koulunpenkillä.

Vastaanottoni on siis avoinna
ajanvarauksella, (tarvittaessa
myös iltaisin ja viikonloppuisin) numerosta 050 532 5567.
Joulutarjouksena lahjakortit
–10 % (tarjous voimassa
23.12.06 asti, ja lahjakortti on
voimassa 4 kk ostopäivästä).
Ystävällisin terveisin
Riitta Haapala
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Sähkösopimukset ja
sähkönhinta
Kun sähköntoimittajan
kilpailuttaminen tuli mahdolliseksi, omakotiyhdistys
hankki muutamalta energiayhtiöltä yhteistarjouksen ja
voittajaksi tuolloin selviytyi
Vattenfall. Vain kovin harvat
kuitenkin vaihtoivat yhtiötä,
koska silloin oli vielä olemassa Espoon Sähkö ja ihmisistä tuntui turvallisimmalta
pitäytyä ’omassa’ yhtiössä.
Mutta kaikki tiedotusvälineitä seuranneet sähkökuluttajat tietävät mitä sitten
tapahtui, ensin oli EON ja
sitten tuli Fortum ja hinnankorotukset… Ihmiset
suorastaan ryntäsivät vaihtamaan energiatoimittajaa

– eivät vain lintuvaaralaiset
ja espoolaiset, vaan kaikki
muutkin Fortumin asiakkaat.
Sähkö – ja energia yleensäkin
– on vain sellainen hyödyke,
joka meillä Suomessa on
vielä suhteellisen edullista
verrattuna esim. EU-hintoihin ja jos joku on varmaa
tässä maailmassa niin se, että
energian hinta tulee nousemaan samalle tasolle kuin
muuallakin.
Ehkäpä tätä kehitystä voisi
hieman hillitä sillä, että
asukkaat rupeaisivat todella
kilpailuttamaan toimittajia
– nämähän toimivat maailmanmarkkinoilla ja niiden

ehdoilla ja niin pitäisi meidän
kuluttajienkin. Nykyään
yhtiön vaihtaminen on
huomattavasti vaivattomampaa kuin tuolloin kilpailun
vapautumisen aikoina.
Ohessa muutamia nettiosoitteita, joista saa tietoa
kilpailuttamisesta ja energian
hinnoista.
Ensimmäiseksi voisi mainita saitin, joka viranpuolesta pitää yllä sivustoja eli
energiamarkkinaviraston
ylläpitämä sähkönhintavertailusivusto:
http://www.sahkonhinta.ﬁ/

www.vaihtovirta.ﬁ palvelussa on sähkötarjouksia
useilta sähköyhtiöiltä.
Syöttämällä nykyisen sopimuksen tiedot palvelu hakee
edullisimman tarjouksen ja
laskee vuotuisen säästösi.
Voit samalla tehdä uuden
sähkösopimuksen. Palvelun
käyttö ja kilpailuttaminen on
maksutonta.
www.vaihdavirtaa.net/ .
sVaihda virtaa on kampanja,
jonka tarkoituksena on antaa
mahdollisuus
vaihtaa sähköön, joka on
tuotettu kotimaisilla, uusiutuvilla energialähteillä kestävän kehityksen periaatteiden
mukaisesti.

Lintuvaaran Omakotiyhdistyksen hallitus
ja Lintusen toimitus toivottaa lukijoille

Rauhallista Joulua ja
Hyvää Uutta Vuotta 2007

Olli! Mikä sinusta olisi kaikkein
paras joululahja?
Syötävät poislaskettuna
Hmmm…
Mä tiedän!
Meidän jääkaapin ovi!

Laku & Oliver
Mikä lahja se jääkaapin ovi on?
Eihän sillä mitään tee!
Ootsä ihan seonnut?
Vautsi Laku!
Sehän se vasta
lahjojen lahja on!

MASA

PULKKINEN -06

Ajattele Laku!
Koko joulu jääkaappi auki
kun minulla on kaapin ovi.
Siitä ei joulu parane!

