Lintunen

Lintuvaaran Omakotiyhdistys ry:n tiedotuslehti

Vuosikokous
21.3.07

Lintuvaaran Omakotiyhdistyksen sääntömääräinen
vuosikokous pidetään Lintulaakson koululla
keskiviikkona klo 18.
Tilaisuus aloitetaan perinteisesti nauttimalla
pöydän antimia.
Illan piristäjäksi olemme saaneet hortonomi
Outi Kleemolan Pihanikkareista. Hän tulee
kertomaan meille pihan suunnittelusta ja uudistamisesta.
1/07 • Maaliskuu
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Puheenjohtajan palsta
alentamiseksi investoida
ilma- tai maalämpöpumppuun vai pitäisikö
polttaa takassa enemmän puuta? Puun polttohan ei lisää kasvihuonepäästöjä.

Ennätyksellisen lämmin
talvi on varmasti herättänyt meidät omakotiasukkaat ajattelemaan
ilmastonlämpenemistä
sekä miten voisimme
itse vaikuttaa siihen, että
meidän lapsillamme ja
lapsenlapsillamme olisi
nautittavana kunnon
pakkastalvet.

Pitäisikö tehdä sähköyhtiön kanssa sopimus
tuulivoimalla tuotetun
sähkön käyttämisestä?
Fakta ainakin on mitä
vähemmän energiaa
tarvitsemme asuntomme
ja käyttöveden lämmittämiseen sitä vähemmän on kustannuksia
ja päästöjä. Pitäisikö
auton valinnassa kiinnittää entistä enemmän
huomiota päästöihin vai
ryhtyä suosimaan jouk-

Olisiko syytä lämmityskulujen ja -päästöjen

koliikennettä työ
matkoilla.

jäseniä jatkamaan aktiivista osallistumista.
Lintunen lehden tekeMonia kysymyksiä, joita misestä kiinnostuneille
jokainen pohtinee omista myös tehtäviä tarjolla.
lähtökohdistaan.

Maaliskuussa pidämme
yhdistyksen vuosikokouksen ja nyt onkin erinomainen tilaisuus uusien
aktiivisten asukkaiden
tulla mukaan omakotiyhdistyksemme
toimintaan. Omakotiyhdistystoiminta on hyvä
tapa vaikuttaa meille
kaikille tärkeään lähiympäristöön konkreettisella
tavalla.

Tavataan
vuosikokouksessa!
Teijo Porkka

Kutsunkin uusia jäseniä rohkeasti mukaan
sekä tietenkin nykyisiä

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 asiamiespostin ja kukkakaupan 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@hotmail.com
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
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E spoon kad u n
ku ulumisia

Eletään politiikan hedelmällisiä viikkoja. Kansalainen
on kovassa kurssissa ennen
eduskuntavaaleja. Meidän
poliitikkojen keskustelu on jo
vajonnut iskulause- ja iskusanatasolle.
Nyt on hyvä hetki kääntyä
poliitikkojen puoleen ja kysyä
myös kunnallispolitiikan
asioista. Kolmena vuonna on
Espoon kirstuun kilahtanut
verotuloja kymmeniä miljoonia euroja yli alkuperäisen
budjetin.
Rakennetaanko kunnallistekniikkaa niin, että syntynyt
epätasa-arvo korjataan? Lintuvaaran teistä on rakennettu
28 %, Tapiolan tiivistyvillä
pientaloalueilla yli 60%, Westendissä yli 80%.
Korjataanko päivähoidon ja
koulun rahoitusta eduskun-

nassa ja käyttääkö Espoo
sitten rahat nimenomaan päiväkoteihin ja kouluihin?
Montako jääkaappia voitaisiin jäähdyttää sillä energialla, millä aiotaan kesät talvet
pitää hiihtoputken lumi
lumena? Ensin tulee ilmastonmuutos, eikä voi hiihtää
entiseen tapaan, sitten tulevat
hiihtoputket ja kiihdyttävät
ilmastonmuutosta..
Halutaanko rakentaa lapsille
Leppävaaraan luomupyllymäki?
Mitä eduskunta ja Espoo
tekevät helpottaakseen niiden
4700 espoolaisen lapsen
elämää, jotka ovat toimeentulotuen piirissä? Määrä on
8,46 % espoolaisista lapsista.

Lukuun ei ole edes laskettu
maahanmuuttaja- ja pakolaislapsia.
Miten käsitellään sitä ristiriitaa, että palvelutalopaikat
ja kaupungin kotiavun mahdollisuus ovat vähentyneet,
vaikka palvelutarve koko
ajan kasvaa?
Miten säädöksillä korjataan
sairasta työelämäämme?
Miten pätkätyöt suunnataan
niille, jotka haluavat niitä
tehdä, esim. osa-aikaeläkeläisille?
Aiotaanko Suomessa ja
Espoossa lisätä työttömien
työllistämistä valtion ja
kunnan töihin? Suomi ei
työllistä ja aktivoi työttömiä
niin kuin muut vanhat EUmaat. Vielä passiivisempia
ovat vain Kreikka ja Luxemburg. Kaikki muut pitävät
julkisyhteisöjen töitä yhtä
arvokkaina kuin yritysten
tarjoamia.

haastaa kaupunki oikeuteen
ja maksaa kymmenien
tuhansien eurojen asianajo- ja
asiantuntijapalkkioita?
Minusta lainsäädäntöä voisi
kehittää niin, että kansalaisille tulisi veto-oikeus
päätöksiin sitovan kansanäänestyksen kautta, jos riittävä
suuri määrä kansalaisia on
päätökseen tyytymättömiä.
Nykyisellään hedelmälliset
viikot jatkuvat vain pari
päivää vaalien jälkeen...
Ilmastonmuutoksesta huolimatta kevät on uuden syntymisen aikaa. Hyvää kevättä!
Jukka Karhula

kaupunginvaltuutettu
kaupunginhallituksen jäsen

Miten kaupungin toimintaa
muutetaan niin, että kaupunkilaisella on riita-asiassa kaupungin kanssa muitakin keskustelumahdollisuuksia kuin

VAIKUTA
äänestämällä,
VIRKISTY kahvilla!

Vaalikahvio avoinna äänestyspäivänä
18.3. kello 9–18
Lintuvaaran koulun äänestyspaikalla, Lintuparvenpuisto 5b.

Kahvitarjoilun tuotto menee lyhentämättömänä Lintuvaaran koulun 5B:n leirikoulukassaan.
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Lintuvaaran
koulun
vanhempainyhdistyksen
järjestämä
talvirieha
11.2.07
Lintuvaaran
koululla
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Vuosikokous
keskiviikkona 21.3.07
Lintulaakson koululla klo 18

Vuosikokousesitelmöitsijä on Outi Kleemola Pihanikkareista, joka tulee kertomaan meille pihasuunnittelusta mm.
vanhan pihan uudistamisesta.
Hän on lupautunut myös vastaamaan kysymyksiin, joten
meillä on nyt hyvä tilaisuus saada neuvoja puutarhan
suunnittelua ja kunnostusta koskevissa asioissa, kun valmistaudutaan kesän tuloon.

Kahvia ja pullaa
Tervetuloa kaikki uudet ja vanhat asukkaat!
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Lintumetsän koulun
9E luokan leirikoulu
Saksaan

Sunnuntai 24.9.2006
Tapasimme lentokentällä klo
12.00. Ilmassa oli jännitystä.
Lähtöselvitysten kautta pääsimme toiselle puolelle ostoksille ja odottamaan lentoa.
Lento lähti klo 14.00 ja se
kesti 1 tunnin ja 40 minuuttia. Sitten saavuimme vihdoin Berliiniin – siis olimme
Saksassa!
Ruokailun jälkeen matka
jatkui bussilla kohti määränpäätämme Hoﬁn kaupunkia
Baijerissa. Perillä olimme klo
20.30 paikallista aikaa. Isäntäperheemme olivat jo odottamassa meitä ja bussissa tuli
pieni paniikki, eikä kukaan
ollut vapaaehtoinen laskeutumaan ensimmäisenä bussista
ulos outojen muukalaisten
pällisteltäväksi.
Rohkaistuamme hiukan
itseämme eräs nuori tyttönen
astui jalallaan Hoﬁn viileälle
asfaltille ja sai raikuvat aplodit. Pimeässä Saksan illassa
vain katulamppu valonamme
etsimme oman isäntäperheemme ja lähdimme kukin
omaan suuntaansa. Ilman
kavereita, ventovieraiden
matkassa. Iltapalan jälkeen
olimme väsyneitä ja nukahdimme miltei heti.

Maanantai 25.9.2006
Aamulla näimme taas toisemme, kun tapasimme saksalaisten koululla (JohannChristian Reinhard Gymnasium Hof). Vaihdoimme
kuulumisia ja naureskelimme
kaikille mokillemme, joita
olimme jo yhdessä päivässä
ehtineet tehdä. Sitten suuntasimme bussilla kohti rautamalmikaivosta.
Kaivoksessa suunnistimme
ahtaissa, kosteissa ja pimeissä
tunneleissa monia satoja
metrejä. Siellä oli aavemainen tunnelma, oli märkää ja
kosteaa.
Matkamme jatkui kohti Sommerrodelbahnia eli kesäkelkkailurataa. Vauhti oli huima
ja jotkut innostuivat vielä
toiselle kierrokselle.
Palattuamme Hoﬁin meillä
oli vapaa-aikaa, minkä monet
viettivät Hoﬁn idyllisessä
kaupungissa ja illalla pizzalla
ja jutustellen.
Tiistai 26.9.2006
Tapasimme taas koulun
musiikkiluokassa klo 8.00,
jossa meidät jaettiin ryhmiin.
Ryhmissä kiersimme koulua,
jonka jälkeen istuimme eri
oppitunneilla seuraamassa

saksalaista opetusta. Täytyy
myöntää, että se oli aika
puuduttava kokemus. Koulupäivän lopuksi söimme
maksullisen aterian koulunruokalassa.
Koulupäivän jälkeen meillä
oli aikaa kierrellä kaupungilla. Ilta sujui keilauksen
merkeissä. Hauskaa oli!
Keskiviikko 27.9.2006
Tapasimme jälleen koululla
klo 8.00. Koululta lähdimme
bussilla posliinimuseoon,
jossa kiersimme museossa
ja maalasimme kuppeja ja
lautasia. Syntyi oikeita taideteoksia! Museossa oppaamme
puhui baijerin murretta. Sen
ymmärtäminen tuotti vaikeuksia lähes kaikille. Museokierroksen jälkeen kävimme
vielä Rosenthalin tehtaanmyymälässä, josta muutamat
meistä ostivat tuliaisia kotiin.
Iltapäivällä meillä oli omaa
aikaa, jonka vietimme perheiden ja kavereiden kanssa.
Torstai 28.9.2006
Tapasimme koululla klo 8.00.
Lähdimme koululta bussilla
Bambergiin, joka on hyvin
kaunis kaupunki. Siellä kier-

simme kaupunkia oppaan
johdolla. Bambergin vanhakaupunki on todella upea.
Vanhoissa taloissa oli hienoja
seinämaalauksia. Kaupunkikierroksen jälkeen meillä
oli vapaa-aikaa, jonka kaikki
viettivät pienissä ryhmissä
omilla tahoillaan.
Illalla jotkut uskaltautuivat
jopa kokeilemaan cartingia.
Se oli hurjaa! Ilta oli menestys!
Perjantai 29.9.2006
Päivän aikana shoppailimme
Hoﬁn pienissä putiikeissa ja
kävimme yhdessä jäätelöllä.
Erityisesti tytöt ihastuivat
Hoﬁn moniin ihaniin vaatekauppoihin, joissa hinnatkaan eivät olleet mitenkään
päätähuimaavat.
Kaupunkikuvaan kuuluivat
myös vanhat kirkot, posti,
kirjakauppoja ja kahviloita
tuoksuvine leivoksineen.
Nami! Sämpylät veivät kielen
mennessään. Minä lähdin
– kieli jäi!
Illalla järjestimme yhdessä
saksalaisten kanssa meille
kivaa iltaohjelmaa. Saksalaiset toivat sapuskat (me tietenkin autoimme) ja itse teimme
Suomiaiheisen tietovisan ja
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levyraadin. Sen lisäksi katselimme yhdessä viikon aikana
otettuja valokuvia isolta
valkokankaalta, lauloimme ja
pidimme hauskaa!
Lauantai 30.9.2006
Aamulla kaikilla oli haikea
ﬁilis ja itkimme hyvästellen.
Halasimme toisiamme ja
lupasimme meilailla. Onneksi

saksalaiset tulevat keväällä
(maaliskuun alussa) vastavierailulle tänne Suomeen.
Silloin on meidän vuoromme
tehdä heille yhtä ihana reissu
kuin he tekivät meille.
Helteisessä Berliinissä meillä
oli vielä pieni turistikierros
bussilla. Näimme monia
tunnettuja nähtävyyksiä
kuten Brandenburgin portin,

parlamenttitalon, juutalaisvainojen muistomerkin ja
kuuluisia ostoskatuja. Välillä
nousimme bussista ottamaan
valokuvia. Berliiniin on päästävä uudelleen ajan kanssa!
Nyt olemme rohkeampia
käyttämään saksan kieltä.
Onhan meillä uusia ystäviä,
joiden kanssa harjoitella!
Kiitämme kaikkia leirikou-

luamme tukeneita, erityisesti
vanhempiamme!
Lintumetsän koulun 9E
luokan puolesta: Silja Aalto,
Petra Kosonen, Toni Karppinen, Antti Melén ja leirikoulun valvojina toimineet
opettajat.

Lintuvaarankoulun orkesteri

Orkesteri-idea syntyi, kun
opettajamme osti viulun ja
halusi soittaa sitä muiden
kanssa. Niinpä kouluumme
syntyi oma orkesteri. Kapelimestarina toimii Eero
Suokonautio. Soittajia
saatiin koulun oppilaista
ja muutama vanhempikin
saatiin innostumaan soitosta.
Orkesterissa soi tällä hetkellä
viulut, klarinetit, huilut,
trumpetti ja pari bändi- ja
rytmisoitinta.
Viuluja soittaa Juho,
Viivi, Emma ja opemme.
Lisää viulisteja on tulossa

seuraavalle harjoituskerralle,
sillä kouluun on kummasti
ilmestynyt mm. uusia viulisteja. Klarinettia soittavat
Mimmi ja Vilma, huilistit
ovat Nina ja Katariina ja
nokkahuilussa ovat Heini ja
Kyösti. Mikosta tuli trumpetinsoittaja orkesteriin.
Bändisoittimia soittaa Niko,
Pietari, Henri, Klaus, Marja ja
Petri. Orkesterissa on jäseniä
ykkösluokkalaisesta aina
kuutosluokkalaiseen sekä
tietenkin ne aikuiset.
Olemme soittaneet
laulua Mennään hiljaa ja harjoittelemme paraikaa Åsen
kuolemaa. Harjoittelemme

joka toinen torstai koulumme
musiikkiluokassa.
Kyselimme toisiltamme, mitä orkesterissa
haluttaisiin soittaa. Mimmi
halusi soittaa musiikkia,
jossa klarinetti voisi soittaa
melodiaa. Emma, Henri ja
Vilma haluaisivat soittaa
jazzia, kun taas Nina haluaisi
soittaa ufomusiikkia eli jotain
hauskaa. Niko ja Pietari haluaisivat soittaa enemmän rockmusiikkia. Saa nähdä, mitä
saamme ohjelmistoomme.
Eero Suokonautio johtaa
hyvin orkesteria ja neuvoo.
Jos homma ei toimi niin

Orkesterin
alkulämmittelyä
soittajien tuloa
odotellessa.
hän yrittää keksiä hiukan
helpompaa. Oma opemme
auttaa yksittäisiä soittajia
tai soitinryhmiä. Molemmat
opettajat tekevät orkesterisovitukset, mikäli niitä ei valmiina saada. Kunnon orkesterin tietää siitä, että kaikki
toimii ja on kivaa. Kaikki siis
mukaan orkesteriin!
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LINTUVAARAN OMAKOTIYHDISTYS RY
TOIMINTAKERTOMUS 2006
Lintuvaaran Omakotiyhdistys ry on perustettu 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 suurin asukasyhdistys suhteutettuna
asukaslukuun ja muutenkin yksi suurimmista asukasyhdistyksistä.
JOHTOKUNTA JA TILINTARKASTAJAT
Yhdistyksen toimintaa edusti johtokunta, johon valittiin
puheenjohtajan lisäksi yhdeksän jäsentä 23.3. pidetyssä vuosikokouksessa Lintulaakson koulussa.
Kokoukseen osallistui n. 40 jäsentalouden edustajaa.
Vuosikokous valitsi uudeksi puheenjohtajaksi Teijo Porkan
seuraavaksi yksivuotiskaudeksi.
Hallituksen jäseniksi vahvistettiin puheenjohtajan lisäksi:
Anne Kangas, Arja Pihlajisto, Aslak Pentikäinen, Jukka Jokela,
Liisa Marjomäki, Margit Lundström, Merja Jämeri, Titta Moilanen ja Turo Heikkinen.
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 (Teijo Porkka)
2. Nuoriso ja koulutus (ei nimettyä vetäjää)
3. Ympäristö (Anne Kangas)
Johtokunta kokoontui toimintavuoden aikana 10 kertaa. Kokouspaikkana on Seurakuntakeskus Uutun tilat.
TOIMINTA
Omakotiyhdistys noudatti toiminnassaan yhdistyksen sääntöjä, joiden mukaan koko alueen ja asukkaiden viihtyväisyyttä
ja turvallisuutta on pyrittävä lisäämään tasapuolisesti. Yhdistyksen tehtävänä on myös valvoa ja vaikuttaa alueen suunnitteluun ja kehittämiseen liittyviä projekteja.
Yhdistys noudatti vuodelle 2006 sovittua toimintasuunnitelmaa, jossa tärkeimmät osa-alueet olivat yllämainittujen työ
ryhmien kohteet ja yhteistyö sidosryhmiin sekä toiminnastaan
tiedottaminen.
A. KAAVOITUS
Yhdistys on lähettänyt lausunnon Espoon kaupungille
kaupunkisuunnittelukeskukseen koskien Uusmäki Pohjoinen
asemakaavaluonnosta, jossa otimme kantaa mm. viheralueiden pienuuteen, voimalinjan sijaintiin, päiväkoti-, koulu- ja
terveyskeskussuunnitelmien keskeneräisyyteen sekä korostimme tarvetta myös varata tontteja omaehtoiselle rakentami-

selle. Lisäksi annoimme moitteita kaupungille asiaa
koskevan esittelytilaisuuden huonosta tiedottamisesta sekä
ajankohdasta juuri kesälomakauden kynnyksellä.
Olemme myös ottaneet kantaa Hämeenkyläntien pohjoispään
tonttiliittymäjärjestelyihin asukkaiden toiveiden mukaisesti.
Kaavoitusasioista järjestimme asukastilaisuuden Lintumetsän
koululla 4.10. Tilaisuudessa olikin runsaslukuinen joukko lintuvaaralaisia kuulemassa kaavahankkeista sekä kaupungin
virkamiehiltä että kaupunkisuunnittelu- sekä teknisen lautakunnan puheenjohtajalta.
Lisäksi tilaisuuten osallistui osa alueemme kunnallispoliitikoista.
B. LIIKENNE
Yhdistys on yrittänyt vaikuttaa ja nopeuttaa kaavan mukaisia
liikenteen ja teiden perusparannuksia.
Lähetimme parannushankkeista ehdotuksen kaupungin aloittamalle Kotikadut kuntoon -hankkeelle mm. bussipysäkkien
rakentamisesta, jalankulkujärjestelyistä Pohjoisella Lintuvaarantiellä sekä ojitusongelmista tietyillä alueilla.
C. NUORISO
Toimintavuonna erityisesti nuorisolle suunnattuja tapahtumia
ei järjestetty.
Koulujen tapahtumista on kirjoitettu Lintunen lehdessä.
D. YMPÄRISTÖ
Jokavuotiset siivoustalkoot on pidetty ja osallistuminen ja lopputulos olivat kiitettäviä. Lopuksi nautimme Ykköshallin
kauppiaan tarjoamat herkut ja juomat Lintuvaaran koululla.
Yhdistys puuttui muutamiin asukkaiden ilmoittamiin ympäristöongelmiin ja välitti tiedot asianomaisille tahoille korjaustoimenpiteitä varten, esimerkiksi tarpeen saada pahvikeräyspiste alueelle sekä siistiä Lintukulman paperinkeräyspistettä,
johon saatiinkin lisää laatikoita.
E. YHTEISTYÖ
Yhdistyksellä on edustus Espoon Kaupunginosayhdistysten
Liitossa (EKYL). Yhteistyö Leppävaara-seuran kanssa on
jatkunut perinteisesti.
Osallistuimme mm. yhdessä syksyn Raittikarnevaaleille torstaina 7.9.
Lisäksi yhdistys on Leppävaaran alueneuvottelukunnan jäsen.
Lähikoulujen suhtautuminen yhdistyksen tilatoiveisiin on
ollut erittäin positiivista.
Myös Leppävaaran seurakunta on tukenut OKY:n toimintaa
antamalla kokoustilat seurakuntakoti Uutussa.
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F. TIEDOTUS

G. MUUTA

Alueen päätiedottajana toimii edelleen Lintunen-lehti, joka
ilmestyi toimintavuoden aikana neljä kertaa.
Jakelu suoritettiin johtokunnan toimesta n. 1700 talouteen.
Johtokunta myös tiedotti tapahtumista yhdistyksen ilmoitus
taululla.
Toimintavuoden aikana aloitimme myös yhdistyksen nettisivujen kehittämisen. Sivut löytyvät osoitteesta http://lintunen.
ﬂ460.com

Yhdistys tarjosi jäsenilleen mahdollisuuden Värttinän konserttiin Sellosalissa 19.4 puoleen hintaan. Tilaisuuteen pääsi
osallistumaan n. 15 jäsentä.
Jäsenille vuokrattavaksi hankimme uuden pihakatosteltan.

TOIMINTASUUNNITELMA 2007
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

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 Kaupunginyhdistysten Liitto ry:ssä.
4. TIEDOTUSTOIMINTA

Harrastustoimintoja pyritään järjestämään kysynnän ja tarpeen mukaan.

Lintunen (levikki 1700 kpl) toimii edelleen yhdistyksen ja
alueen päätiedottajana. Tavoitteena on julkaista lehti neljä
kertaa vuodessa ja jakaa ilmaiseksi jokaiseen talouteen toiminta-alueellamme.
Lehdessä julkaistaan aluehistoriaan liittyviä artikkeleita
ja tiedotetaan 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 ilmoituksiin.
Nettisivujen käyttöönottoa uutena tiedotuskanavana jatketaan.

2. KAAVOITUS JA LIIKENNE

5. YMPÄRISTÖASIAT

Kaavoituksen osalta seuraamme aktiivisesti Leppävaaran
Suuralueen jatkosuunnitelmia.

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.

Alueellisessa toiminnassa Lintuvaaran Omakotiyhdistyksen
painopisteet tulevat olemaan kaavoitus, liikennejärjestelyt
sekä ympäristöasiat.
Yhteistyötä koulujen ja niiden vanhempainyhdistysten kanssa
jatketaan ja pyrimme järjestämään erilaisia yhteistilaisuuksia.
Pyrkimyksenä on myös järjestää asukastilaisuuksia ja tulemme osallistumaan aktiivisesti eri viranomaisten tilaisuuksiin.

Kyseessä ovat lähinnä lähitulevaisuuden asuntoalueiden kehityssuunnitelmat ja niiden vaikutukset Lintuvaaraan (Painiitty,
Uusmäki Pohjoinen, Mäkkylä).
Liikenteessä tarkastelemme lähinnä koko liikenteen yleissuunnitelman kehittymistä, tiehankkeiden edistymistä,
kevyen liikenteen järjestelyitä sekä teiden turvallisuutta. Eri
tyisesti seuraamme käynnistettyä Kotikadut -kuntoon hanketta ja siinä tehtäviä priorisointeja.
3. YHTEISTYÖ
Perinteinen yhteistyö Suur-Leppävaaran asukasyhdistysten
kanssa jatkuu.
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Tuloslaskelma ja tase 1.1–31.12.2006
Tulot:
Varainhankinta
Tiedotus
Pankin korot
Talkoot
Varsinainen toim.

Kulut:
Varainhankinta
Tiedotus
Pankin kulut
Talkoot
Varsinainen toim.
Tilikauden tulos

Tase 31.12.2006
Vastaavaa:
Rahaa pankinssa
Siirtosaatavat

Vastattavaa:
Oma pääoma
Edellisvuoden v.
Tilikauden tulos

2006

2005

3791,00
900,00
6, 39
152, 55
120,00

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

4969,94

5678, 33

3791,00
2257,00
76,80
152, 55
1975,92
507,67

65,00
3092, 57
80,75
480, 31
732,60

4969,94

5678, 33

4367,89

3770,22
90,00

4367,89

3861, 51

1410, 58
2444,74
507,67

1410, 58
1217,64
1227,10

4367,89

3861, 51

Talousarvio vuodelle 2007
Tulot:
Varainhankinta
Tiedotus
Varsinainen toim.
Avustukset

3800,00
1800,00
900,00
1800,00

Y hteensä

8300,00

Menot:
Tiedotus
Talkoot/tilaisuudet
Varsinainen toim.
Pankin kulut

4400,00
1100,00
2600,00
200,00

Y hteensä

8300,00
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Satuprojekti esikoululaisille
Lintulaakson koulussa
Juuri talviloman alla
helmikuussa Lintulaakson koulussa aloitettiin esikoululaisten
satuprojekti. Projektin
taiteellisena tavoitteena
oli antaa 5–6-vuotiaille
lapsille mahdollisuus
osallistua taiteelliseen
prosessiin sadutuksen
kautta.
Projekti eteni vaiheittain siten, että ensin
näyttelijä Ella Pyhältö,
ilmaisutaidonopettaja
Ulla Nevanlinna ja

muutama Ilmaisukoulu
ILMI:n oppilas olivat
dramatisoineet muutamia tuttuja satuja. Ne
kerrottiin lapsille, ja
pienet kuulijat piirsivät
ja kertoivat tämän jälkeen, millaisia tunteita
ja ajatuksia kuullut sadut
heissä herättivät. Lasten
kertomat tarinat kirjattiin tarkasti muistiin.
Lopullinen satunäytelmän käsikirjoitus laadittiin tällä tavalla kerättyjen lasten tuotosten
pohjalta. Koko sadutus

huipentui lopulta siihen,
että prosessissa mukana
olleet lapset saivat nähdä
uuden, valmiin esityksen, jota he itsekin olivat
työstäneet.
Sadutuksessa on oleellista kunnioittaa lapsen
omaa tapaa nähdä,
kuulla ja hahmottaa
ympäröivää maailmaa.
Ne roolihenkilöt ja
tapahtumat, jotka ovat
lasten mielestä kiinnostavimpia, saavat esityksessä pääosan. Lintu-

laakson koulussa pidettiin kaksi satuesitystä
torstaina 1.3.07. Espoon
kaupunki on avustanut
tätä lasten taidekasvatusprojektia.
Ulla Nevanlinna

Ulla Nevanlinna ja
Ella Pyhältö esittävät
yhteisesti valmistettua
satunäytelmää Lintulaaksossa.
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Sisustusliike
- kaunis arki kotiisi
Sisustusliike Kasperiina avasi ovensa
Leppävaarassa osoitteessa Lintuvaarantie 19 (Leppävaaran kirkkoa vastapäätä)
tammikuussa 2007. Liikkeen yrittäjänä
toimii Lintuvaarassa asuva Merja Pesonen.
Kasperiinan valikoimista löytyy kaunista
sisustus- ja lahjatavaraa perheen pienimpiä

unohtamatta. Kahden lapsen äitinä Pesonen on kiinnittänyt erityistä huomiota
siihen, että lastenhuoneen sisustus on unohdettu täysin useimmissa sisustusliikkeissä. Siksi hänen liikkeestään löytyykin sisustus- ja lahjatavaran lisäksi
monenmoista tavaraa piristämään lastenhuonetta pienelläkin budjetilla. Kasperiinan valikoimista löytyy myös synttäri- ja juhlatarvikkeita lapsille ja lapsenmielisille. Samassa liiketilassa Kasperiinan kanssa toimii sulatus- ja tiffanylasitaidetta tekevä Hovilasi.

Kasperiina on avoinna ti–pe klo 10–18 ja la klo 10–15.
Maanantaisin suljettu.
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Valkoinen pitsihattu heilahti!
Meidän Kaija, Katri Kangas
omaa sukua Puranen kuoli
16.1.2007 Jorvissa. Kaija
syntyi Keiteleellä 24.11.1910.
Marraskuussa vielä vietettiin
Kaijan 96-vuotis-syntymäpäiviä kahtena päivänä
peräkkäin sukulaisten ja
ystävien kesken hoitokoti
Medivireessä Espoon Muuralassa.
Kaija eli elämäntäyteisen ja
hyvän elämän; Keiteleen,
Helsingin Kallion kautta
Espooseen, Hämeenkyläntie
45:teen. Kaija vihittiin Aken
kanssa vuonna 1936. Tyttäret
Sinikka ja Orvokki syntyivät
vuosina 1937 ja 1941.
Jo 1920-luvulla Katri Puranen
suuntautui kotitalous- puutarhanhoitotöihin.
Kaija opiskeli puutarhanhoitoa ja kotitaloustaitoja 1920 ja
1930 luvulla.
Kankaan nelihenkinen perhe
asui Helsingin Kalliossa 1930
ja 1940 luvulla.
Sotavuosina Kaija oli tyttöjen
kanssa sotaa paossa Vihdissä,
Ake oli rintamalla. Vuonna
1949 Kaija muutti perheineen
Lintuvaaraan.

Rintamamiestalo
Ake ja Kaija rakensivat
rintamamiestalon 1940-luvun
lopulla Lintuvaaraan lähelle
Vantaan rajaa kauniille
kallioiselle mäelle.
Lintuvaaran talo oli varmasti
unelmien ja toiveiden täyttymys pitkien sotavuosien
jälkeen. Talossa oli kaikki
mitä siihen aikaan voi haaveilla; valoisat asuinhuoneet
kahdessa kerroksessa. Alakerrassa sauna, kellari ja
verstashuone.
Piharakennuksessa on
autotalli, puuliiteri ja ”vierashuone”. Kaijan ja Aken luona
asui useampia vuokralaisia
1950-luvun alkupuolella.

Kuvassa (vas.) Kaija Kangas, Satu Konttinen ja Kerttu Laasanen, joista Satu Konttinen asuu vielä vanhassa kotitalossaan.

Kaijan kotona oli kodikasta ja
viihtyisää. Ake oli valmistanut itse monia kauniita huonekaluja esim. ruokahuoneen
pöydän, tuolit, piirongin ja
vaatearkun. Kaija ompeli
verhot, tuolinpäälliset ja sänkyjen peitot.

Kaija jakoi mielellään kukkien juurakkoja ja taimia
naapureille.

Sinililjat ja valkeat kuulaat

Kaija oli monessa asiassa
aikaansa edellä, hänellä oli
esimerkiksi ”korttelimummotaitoja”. Kaija piti huolen,
että nuohooja Naskali tuli
ajallaan ja lumen auraajat
eivät jättäneet kaikkia lumia
portin pieleen.
Kaija toteutti auttamishalua
ja sosiaalisuuttaan kuulumalla useisiin järjestöihin
esim. SOS-lapsikylä-, näkövammaisten- ja syöpäyhdistykseen.
Sotaveteraanien naisjaosto
kokoontui vielä 1980-luvullasäännöllisesti.

Tontti oli iso. Puutarhassa
viljeltiin pitkälle 1980lukua taloudessa tarvittavat
perunat, juurekset, mansikat,
omenat ja viinimarjat. Etupihalla oli monenlaisia
puita, pensaita ja kukkia.
Kaija hoiti pihaa ja puutarhaa
ammattitaidolla ja rakkaudella. Kukat kukkivat
toukokuusta pitkälle syksyyn. Jo keväällä narsissit
ja sinililjat pysäyttivät
Hämeenkyläntien kulkijat
ihailemaan kaunista pihaa.
Puutarhan viinimarjoista ja
omenoista saivat nauttivat
oman perheen ja sukulaisten
lisäksi monet ystävät ja naapurit.

Korttelimummotaitoja

Kahvia ja konjakkia
Kaijan vieraanvaraisuus ja
sosiaaliset taidot olivat verrattomat.

Ruoka ja kahvivieraita oli
lähes päivittäin. Kaijan laaja
ystäväpiiri koostui lapsista
100-vuotiaisiin. Kaija piti
yhteyttä sukulaisiin, entisiin
työtoreihin, naapureihin ja
ystäviin.
Kaijan ystävyyssuhteet olivat
pitkiä. Yksi Kaijan ystävistä
oli Aura Nurminen.
Ystävyys kesti yli 60 vuotta.
Kaijalla ja Auralla oli tapana
valmistaa ja syödä lounas
yhdessä. Aura asui Helsingissä ja hän kävi ostamassa
silakoita hallista ja tuli tänne
Kaijan luo Lintuvaaraan,
jossa paistoivat ruisjauhoissa
leivitetyt silakat ja keittivät
perunat. Lounaan jälkeen
juotiin päiväkahvit.
Join Kaijan kanssa iltakahvit
monien vuosien ajan kesällä
ulkona puutarhassa ja talvella keittiössä.
Lämmöllä Kaijaa muistaen
Seija Ora

Kaijan lähinaapuri ja ystävä
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Kalle ja oma pelipaita numero 60

Mr. LePy tarjosi kakkua ja
perhosnäyttelyn palloiluhallilla
Karl-Erik Lundstén, kaikkien lepyläisten Kalle, juhli
60-vuotispäiväänsä Leppävaaran palloiluhallilla
torstaina 18.1.2007. LePy:n
kotisivuilla ollut avoin kutsu
keräsi niin entisiä pelaajia ja
heidän vanhempiansa kuin
nykyisiä aktiivisia lepyläisiä
paikalle. Nuorin vieras oli 4
kuukauden ikäinen, LePyn
riveistä maajoukkueeseen
edenneen Kaisa Kepsun,
pikkumies. Kaisa toimi tilaisuudessa valokuvaajana ja
hänen kuviaan tapahtumasta
voi ihailla Lepyn kotisivuilla.
Lintuvaaran omakotiyhdistyksen lehdessä, Lintunen
nro 1/95 helmikuulta 1995,
on tarinaa kolmiyhteydestä
LePy–Kalle–perhoset. Oman
jälkikasvuni mieluisimpia
leirimuistoja Solvallassa 25
vuoden takaa ovat koripallon
lisäksi Kalle ja perhoshaavit.
Palloiluhallin kahviossa oli
esillä myös pienimuotoinen
perhosnäyttely. Kalle oli
tuonut näytille 14 esittelylaatikkoa lähes sadan laatikon
kokoelmastaan. Vieraita oli
vauvasta vaariin. Pelaajia ja
heidän vanhempiaan, entisiä
pelaajia, joista osa valmentaa
jo omaa jälkikasvuaan sekä

pieniä innokkaita pelaajia
antamassa näytöksiä juhlaväelle. Päivänsankari vastaanotti vieraita ja onnitteluja
sujuvasti perhosesittelyn
ja korisnäytösten lomassa.
Idearikkaat lepyläiset olivat
painattaneet oranssiin
pelipaitaan sinisellä KALLE
60. Hän pelaa jatkossa omalla
numerolla 60. Yksi joukkue
toi lahjaksi korillisen koivuhalkoja lupauksella: motti
vastaavia kotiin toimitettuna
ja pinottuna. Käyttökelpoisia
lahjoja omakotitaloon, taisi
tulla kirveskin ja tietenkin
kukkia. Tunnelma juhlatilaisuudessa oli kotoinen
ja miellyttävä: muisteltiin
tapahtumia vuosien varrelta,
mm. monivuotista veikkausten vastaanottoa uimahallilla. Siitä kertyi LePyn
kassaan mukavasti markkoja.
Uimahallilla Kallella oli
jatkuvasti apuna muutama
aktiivinen äiti kuten Rantasen Eeva ja Svenskbergin
Ritva ja monia muitakin
LePyn tukijoita. Vapaaehtoinen talkootoiminta jatkuu
edelleen mm. joulun alla
paketointipalveluna Sellossa.
Aiemmin samaa talkootyötä
tehtiin Maxissa vuorovuosina
Leppävaaran Sisun kanssa.
Leppävaaran Pyrintö on

Suomen 11. suurin koripalloseura. Sillä oli juhlavuosi
viime vuonna eli 75 vuotta
”leppävaaralaisten pyrintönä” 1931–2006. Seura aloitti
vuonna 1931 monilajiseurana,
mutta keskittyi myöhemmin puhtaasti koripalloon.
LePy onkin yksi vanhimpia
suomalaisia koripalloseuroja. Puheenjohtaja, Harri
Ruoslahti, päättää kirjoituksensa LePyn kausijulkaisussa
2006-2007 kannustavasti:
”Onneksi meillä on LePy ja
paljon innokkaita lepyläisiä.
Tavataan edelleen iloisesti
koriksen parissa!”

Koppa koivuhalkoja näytteeksi. Motti tulee kotiin
toimitettuna ja pinottuna.

Onneksi meillä on paikkakunnalla myös Kalle, Mr.
LePy, joka lähes 50 vuotta
on pelannut ja tehnyt työtä
koriksen eteen. Onnea
merkkipäivän johdosta Kalle
ja kiitokset merkittävästä
työstäsi nuortemme hyväksi
vuosikymmenten aikana!
Sirkka Häggqvist

Kannusta sinäkin lastasi korikseen tai tule itse verestämään vanhoja taitojasi. Vaihtoehtoja on liikuntaleikkikoulusta aina Leppävaareihin ja Leideihin (Ladies) asti. Katso
www.leppavaaranpyrinto.ﬁ lisätietoja alueemme oman
koripalloseuran toiminnasta.
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Hammaslääkäri Lintuvaarassa
Lintuvaarantie 55, Uuttua vastapäätä
• perushoidot, valkaisut jne.
• mahdollisuus vaikeasti liikkuville:
suunnittelukäynti kotiin, hoito vastaanotolla
• joustavasti hoitoaikoja
• Jag betjänar gärna även på svenska!
Tervetuloa
Hll Merja Jämeri
Lintuvaarantie 55, Espoo
puh 050-5284453
merja.jameri@netti.ﬁ

