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Puheenjohtajan terveiset
vaikka ainakin raskas rautaamme jäikin vielä metsikköön.
Kiitokset kaikilleosallistujille
sekä K-kauppialle tarjoiluista.

Perinteiset kevätsiivoustalkoot 17.5 sujuivat jälleen kerran aurinkoisissa merkeissä
ja laitoimme porukalla iloisella mielellä alueemme kesäkuntoon.
Monenlaista jätettä ja romua
saimmekin kärrättyä pois

Tämän syksyn aiheina hallituksen kokouksissamme on
ollut mm. Leppävaaran urheilupuistoon suunniteltu hiihtoputki. Toisaalta on mukava
saada uusia harrastusmahdollisuuksia, mutta toisaalta
epäilyttää tämä tekotalven
rakentamisvimma ympäristön
kannalta. Olemme lukeneet
suunnitelmista rakentaa Perkkaalle jopa sisälaskettelurinne. Olisiko sittenkin viisaampaa sopeutua lämpeneviin
talviin, eikä lisätä energian
kulutusta ja kasvihuonepäästöjä jäähdyttämällä hiihtoputkia ja sisälaskettelurinteitä?

jistolle. Arja on hoitanut ansiokkaasti yhdessä miehensä
Masa Pulkkisen kanssa lehden tekoa vuosikausien ajan,
mutta nyt Arjan toivomuksesta vetovuoroa on vaihdettu
ja löysimmekin alueeltamme
tämän alueen taitajan, Sasu
Saarnian, auttamaan yhdistystämme lehden tekemisessä.
Syysterveisin,
Teijo Porkka

Tässä yhteydessä haluan
esittää myös kiitokset pitkäaikaiselle Lintunen lehden
toimittajallemme, Arja Pihla-
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Taitto: Sasu Saarnia
Painopaikka: Kopio Niini Oy, Pursimiehenkatu 26,
00150 Helsinki
Toimitus: Lintuvaaran Omakotiyhdistys ry.
Levikki: 1750 kpl.

Kultarinnantien katujuhla
Kultarinnantien itäpuolisella osuudella pidettiin järjestyksessään kolmannen kerran katujuhlat perjantaina
10.8.2007. Käytäntönä on ollut, että juhlapaikka kiertää
vuodesta toiseen eri pihalle ja tänä vuonna oli vuorossa
Lehmuskoskien piha Kultarinnantie 5A.

Ilta oli mukava ja lisäsi osaltaan tunnetta siitä, että Kultarinnantiellä on mukavaa asua! Lasten iloisista ilmeistä
ja vauhdikkaista leikeistä pystyi helposti päättelemään,
että juhlista jäi varmasti muistoja pitkälle tulevaisuuteen.

Juhlan ohjelmassa oli jo perinteiseksi muodostunut
lasten 20+20 metrin juoksukilpailu tiellä kastelukannu
kiertäen. Tuloskehitys viime vuodesta oli huimaa ja voittajaksi selviytyi Henri Kleemola tuloksella 9,5 sekuntia.
Kilpailun mustana hevosena miesten sarjan voitti Teuvo Ravald ja naisten sarjan yllätysnimenä nähtiin Satu
Nylund.

Miia ja Ville Lehmuskoski

Kilpailijat palkintojen jaossa.

Kesäillan menu koostui osallistujien tuomista antimista, joita olivat mm. useat eri salaatit, tuoreet sämpylät,
grillimestari Niklas Nylundin taikomat makkarat, pihvit ja
maissit sekä jälkiruokana leivokset.
Illan yllätysnumerona nähtiin sirkustaiteen tulevien ammattilaisten Mira Ravaldin ja Kaito Takayaman yhteisesitys, joka sisälsi niin rengas- ja keilatemppuja, ak
robatiaa kuin tanssia. Mirahan on myös niittänyt Kultarinnantielle mainetta maailmalla, sillä hän on tanssin
maailmanmestari ja moninkertainen mitalisti vuodelta
2006.
Illan pimetessä lavalle astui jo viime vuodesta tuttu trubaduuri Leo, joka viihdytti juhlaväkeä ikivihreillä sävelmillä usean tunnin ajan. Uskollisin fani oli lavan edessä
viihtynyt Anna Österberg (5 v.). Ilta jatkui liikunnallisissa
tunnelmissa lasten sulkapalloillessa ja aikuisten laittaessa jalalla koreasti nurmikkotanssin merkeissä. Nuorimpana tanssija mukana pyöritettiin kaksiviikkoista
Lehmuskoskien tyttövauvaa.

Hienoa akrobatiaa esitetiin Miran ja Kaiton toimesta.

Leppoisaa juhlatunnelmaa ystävien kesken.
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Kehä 1 Leppävaarassa
Kehä I:n ja Turunväylän liikenteen sujuvuutta parannetaan
Leppävaaran kohdalla aloitettavalla tiehankkeella. Kehä I
Leppävaarassa -hankkeen tavoitteena on liikenteen sujuvuuden lisäksi vähentää Turunväylän ja Kehä I:n varren
asukkaille liikenteestä aiheutuvia haittoja sekä eheyttää alueen kaupunkirakennetta. Kyseessä on Tiehallinnon Uudenmaan tiepiirin ja Espoon kaupungin yhteishanke.
Kehä I Leppävaarassa -tiehanke alkanee talvella 2008. Tavoitteena on toteuttaa hanke Espoon kaupungin kanssa tehtävällä jälkirahoitussopimuksella. Urakan arvioidaan valmistuvan vuonna 2012.
Turunväylän ja Vallikallion välillä Kehä I:stä on osittain parannettu jo vuonna 2002, jolloin Rantaradan kohdalle rakennettiin Leppävaaran joukkoliikennepysäkit.

Ruuhkat helpottuvat
Kehä I Espoossa Turunväylän pohjoispuolella muodostaa
pääkaupunkiseudun liikenteen pahimman pullonkaulan.
Hankkeessa rakennettavan uuden Mestarinsolmun eritasoliittymän myötä Vallikallion kahdet liikennettä ruuhkauttavat liikennevalot poistetaan. Parannettavalle Kehä I:n osuudelle rantaradan ja Helsingin kaupungin rajan välille tehdään
kolmannet kaistat.
Turunväylän ruuhkaongelmia vähennetään rakentamalla väy-

Joukko- ja kevyen liikenteen olosuhteet
paranevat
Liikenteen sujuvuuden ja turvallisuuden parantamisen lisäksi
myös jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden liikkumisolosuhteisiin
kiinnitetään huomiota. Leppä- vaaransolmun kohdalla Kehä
I:n länsipuolelle rakennetaan uusi kevyen liikenteen väylä,
joka ylittää Turunväylän ja Leppävaaransolmun rampit Kehä
I:n länsipuolelle rakennettavien erillisten siltojen kautta.
Tienparannuksen myötä myös joukkoliikenne muuttuu sujuvammaksi.

Asumisviihtyvyys kohenee
Alueen meluhaitat vähenevät liikenteen siirtyessä tunneliin
Vallikallion kohdalla. Tunneli myös yhtenäistää alueen kaupunkirakennetta, koska Kehä I ei enää jaa Leppävaaran
aluetta.
Turunväylän, Leppävaaransolmun ja Kehä I:n läheisyydessä
olevien asuinalueiden kohdalle rakennetaan meluesteitä, jotka suojaavat nykyistä paremmin alueen asukkaita liikenteen
meluhaitoilta.

Rakennushaitat minimoidaan
Neljän vuoden rakennushankkeen aikana alueelle syntyy
melu-, pöly- ja tärinähaittoja. Kaikki haitat kuitenkin minimoidaan huolellisen suunnittelun avulla.
Kehä I on käytössä koko rakennushankkeen ajan. Liikenne
ohjataan poikkeusjärjestelyillä rakennustyömaan ohi. Alueelle tulee selkeät ajo-ohjeet autoille, jalankulkijoille ja pyöräilijöille.

Lisätietoja
Työliikennettä Lintulaakson risteyksen kohdalla.
län kummallekin ajoradalle kolmannet kaistat. Uudet kaistat
ulottuvat Kehä II:n Sepänsolmun eritasoliittymästä aina Kehä
I:lle saakka.
Leppävaaransolmun toimivuutta parannetaan täyden-tämällä nykyisiä eritasoliittymän ramppeja. Turunväylältä rakennetaan suora ramppiyhteys lännestä Kehä I:lle Rantaradan
suuntaan. Uusien ramppijärjestelyjen myötä nykyiset liikennevalot saadaan poistettua Kehä I:ltä.
Leppävaaransolmun parantaminen edellyttää myös Leppävaaransuoran turvallisia ja toimivia liikennejärjestelyjä. Kehä
I:n kummallekin puo-lelle rakennetaan Kehä I:n ajoradoista
erilliset rin-nakkaisrampit, jotka toimivat alueen eri osien välisinä yhteyksinä sekä joukkoliikenteen väylinä.
Vermonsolmun eritasoliittymä Kehä I:n itäpuolella mah-dollistaa suorat yhteydet Vermon ja Ruukinrannan alueelta Turunväylää Helsinkiin päin ja vähentää näin osaltaan Kehä I:n
liikennettä.
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Tiehallinto, Uudenmaan tiepiiri
www.tiehallinto.fi/leppavaara
Projektipäällikkö Hannu Lehtikankare
p. 0204 22 11, hannu.lehtikankare@tiehallinto.fi
Kehä I:n parannushanke rajoittuu etelässä Turunväylän Leppävaaransolmun eritasoliittymään ja pohjoisessa Vallikalliossa Helsingin kaupungin rajaan (3,3 km). Vallikallion kohdalle
rakennetaan tunneli. Hankkeeseen sisältyvät Turunväylän
parannustoimenpiteet rajoittuvat lännessä Kauniaisten eritasoliittymään ja idässä Helsingin kaupungin rajaan (4,2 km).

Uusimmat tiedot löydät hankkeen internetsivuilta

www.tiehallinto.fi/leppavaara

Virva Kiittää

Hei kaikki Lintusen lukijat! Olin kaksi mukavaa lukuvuotta Lintuvaaran koulun rehtorin sijaisena. Heinäkuussa
sain kesälomalla ollessani tiedon, että sijaisuus ei enää
syksyllä jatku. En ehtinyt kiittää yhteistyökumppaneita,
oppilaiden huoltajia, alueen muiden koulujen rehtoreita
ja henkilökuntaa hyvästä ja antoisasta yhteistyöstä, joten näin Lintusen välityksellä haluan sen nyt tehdä. Siis
lämmin kiitos teille kaikille!
Erityisen lämpimät terveiset kaikille Lintuvaaran koulussa opiskeleville ja opiskelleille oppilaille. Teitte kahdesta vuodesta kanssanne ikimuistoisen!
Voiko saada työstään parempaa palautetta kuin pikkuoppilaiden halaukset koulun käytävillä: ”Moi, reksi”,
tai se, että joku koulusta lähtiessään huikkaa opettajalleen, että käyn vain vielä moikkaamassa reksiä. Unohtumattomia elämyksiä! Janina & kumppanit: halauksia
teille!

Anna-Mari Kaskisen sanoin:
”On aika hiljaa kiittää ja kättä puristaa.
Nyt meidät yhteen liittää vain muistojemme maa.
Jäi jälki sydämiimme, jälki unelmiin.
Teille laulamme nyt näkemiin.
Turvallista matkaa me toivotamme näin.
On aika purjeet nostaa ylöspäin.
Turvallista matkaa aalloilla elämän,
kanssa hyvän ystävän.
Ei huomispäivän teitä voi kukaan aavistaa.
On joskus kyyneleitä ja joskus naurattaa…”
Kaikkea hyvää Lintusen lukijoille ja kaikille lintuvaaralaisille, linnunlaulua syksyynne!
Virva Valavuori

Halaukset myös Lintuvaaran koulun osaavalle ja ammattitaitoiselle henkilökunnalle, kanssanne oli mukavaa
ja mutkatonta tehdä töitä. Jatkakaa arvo-kasta työtänne
samaan malliin; lasta kuunnellen ja kunnioittaen.

7.-luokkalaiset Sorttiasemalla
Osana Lintumetsän koulun
ympäristökasvatusta 7.luokkalaiset tekevät syyskuun aikana kukin luokka
vuorollaan opintokäynnin
Konalassa
sijaitsevalle
Sortti-asemalle. Aseman
sijaitsee puolen tunnin kävelymatkan päässä koululta ja täten mahdollistaa
käynnin
kaksoistunnin
puitteissa.

paimia oli suuret määrät
konteissa
odottamassa
jatkokäsittelyyn viemistä.
Eräskin oppilas huudahti
innoissaan: ”Hei, täällä on
vaikka mitä, saako tään
hiiren ottaa mukaan?” Hän
joutui kuitenkin jättämään
juuri löytämänsä aarteen
paikalleen, sillä asemalle tuotuja tavaroita ei saa
viedä pois.

Tehtävänä oli ottaa selvää, millaista jätettä asemalle tuodaan ja miten se
lajitellaan siellä. Pohdittiin
myös mitä etua lajittelusta
on verrattuna siihen, että
kaikki jäte vain vietäisiin
täyttämään kaatopaikkaa
eikä mitään siitä olisi enää
hyödynnettävissä.

Opettaja kertoi, että tällaisen tavaran saa tuoda
maksutta kierrätettäväksi,
samoin
ongelmajätteitä
kuten loisteputkia, maali-,
oljy- ja liuotinjätteitä, akkuja, paristoja ym. Oppilaille
oli uutta tietoa, että kyllästettyä puuta ei saa polttaa
nuotiossa eikä uunissa
siitä vapautuvien myrkkykaasujen vuoksi, mistä
syystä kyllästetyn puun
tuonti asemalle pieninä
erinä on maksutonta

Sähkö- ja elektroniikkaromua, siis tietokoneen
näyttöjä, tulostimia, keskusyksiköitä ym käytöstä
poistettuja
sähkövem-

Kierrätyskontissa oli tällä
kertaa vain muutama tavara, mm. hyväkuntoinen
keinutuoli, jota oppilaat
suosittelivat kouluun vietäväksi vaikka opettajainhuoneeseen. Tuoli jätettiin
kuitenkin odottamaan toimitusta kierrätyskeskukseen, jossa se toivottavasti löytää uuden omistajan.
Jo ensimmäisen 7.-luokan
vierailun aikana huomat-

tiin, että monille oppilaille YTV:n ylläpitämä jätteiden lajittelukeskus oli
ihan uusi tuttavuus, joten
opintokäynti tuli hyvään
tarpeeseen. Toivottavasti oppilaat saivat kipinän
kierrätykseen ja kertovat
näkemästään ja kokemastaan myös kotona.
Maija-Liisa Kohtala

Kuvassa rullaava tela murskaa lastulevyä tiiviiksi paketiksi
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Vaarin
palsta
Eläkekoira
Englantilaisen tutkimuksen
mukaan koiran omistaminen
liittyy vahvasti alentuneeseen
sydänkuolleisuuteen
vanhemmilla miehillä. Varsin
harva eläköityvä saa tästä
huolimatta koiranpennun työtovereiltaan läksiäislahjaksi, vaikka kansanterveyden
ja valtiontalouden kannalta
katsottuna tällainen voitaisiin
vaikkapa määrätä pakolliseksi.
Terveyden kannalta myönteinen vaikutus välittyy monia
teitä: Koira, varsinkin aktiivinen ja liikkuva, lisää varmasti isäntänsä päivittäistä
liikuntaa ja terveellisellä tavalla: kävelyllä ulkoilmassa.
Toinen, vähintäin yhtä tärkeä
asia on että isäntä yleensä kiintyy koiraansa ja näin
tunne-elämä saa elvyttävän
ruiskeen juuri kun sitä eniten
tarvitaan. Luultavaa on myös,
että sekä isäntä että emäntä
kiintyvät uuteen perheenjäseneensä ja tämä helpottaa
sitä parisuhteen kriisiä, johon
usein eläköitymisen yhteydessä ajaudutaan, kun mies
alkaa yhtäkkiä viettää suuren
osan aikaansa kotinurkissa.
Kaikkein parasta koirassa
kuitenkin on, että koiralta
voi oppia monia asioita, ei
vähiten elämän ilmiöiden
ymmärtämistä. Varsin pian
koiranomistaja alkaa miettiä koiransa käyttäytymistä
ja tulee elämänkokemusta
omaavana melko varmasti
siihen johtopäätökseen, että
koiralla ja isännällä on monia
yhteisiä ominaisuuksia, jotka
koirassa vain näyttäytyvät
hieman eri näkökulmassa
kuin ihmisellä.
Ihmettelin nykyisen koirani
ollessa nuori, miksi vain tietyt hajut saivat sen kiinnostumaan. Selväkin ketunjälki
jäi huomiota vaille, mutta
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oravan jäljet johtivat villiin
menoon ja yritykseen kiivetä puuhun oravan perässä.
No, selvähän tämä on, koiran ”rodulliset” ominaisuudet
saavat aikaan sen, että orava
on kiinnostavampi kuin kettu.
Ilmeisesti käy niin, että hajuaistin välittämä viesti otetaan
”keskusyksikössä” eri tavalla
vastaan riippuen siitä, onko
viestille olemassa ”reseptori”, juuri tälle molekyylille erikoistunut vastaanottajamolekyylien rakenne.
Tällaisen ”reseptorijärjestelmän” etuna on tietenkin se,
että tietynlainen aistien tuoma tieto välittyy nopeammin
ja tehokkaammin johtaa oikeisiin johtopäätöksiin siitä,
miten asiaan pitää reagoida.
On vaikeaa kuvitella, että linnut oppisivat lentämisen monimutkaisen liikejärjestelmän
yhdistettynä kykyyn väistellä
eteen nopeasti tulevia oksia
tahi löytämään muuttoreittinsä, ellei näille asioille olisi
valmiina vaistonvaraista ”reseptoripohjaa”.
Onkohan ihmiselläkin samanlainen ”reseptorijärjestelmä”? Tietyt asiat painuvat
mieleemme helposti ja kytkeytyvät mielekkäisiin kokonaisuuksiin, toiset taas eivät.
Onkohan niin, että ymmärryksemme meitä ympäröivästä
maailmasta on tämän järjestelmän rajoittama, aistimme ja tulkitsemme asiat sen
mukaan miten tämä reseptorijärjestelmä on geeniemme
ohjauksessa muovautunut.
Tätä asiaahan pohtivat jo viisisataa vuotta sitten eläneet
filosofitkin. Onko ympäröivä
maailmamme se mitä luulemme vai ei?
Miten oppimisen kiistattomat
ansiot sitten voisi sovittaa
tällaiseen maailmankuvaan?
Voi olla, että mielemme on
rakentunut kuin ässä-arpa.
”Voittonumerot” ovat valmiina, mutta ne eivät paljastu toimintaan, ellei pintaa
raaputeta sopivalla tavalla.
Ilmeisesti tämä raaputtaminen on helpompaa nuorilla

yksiköillä kuin vanhemmiten.
Ymmärryksemme on kuitenkin paljon muutakin kuin
yksittäisten aistihavaintojen
vasstaaottaminen ja käsittely
mielekkään kokonaisuuden
rakennusaineiksi. Ilmeisesti
myös aistisignaalin välittymistä seuraava tajuinen tai
alitajuinen ”käsittely” ja ”ymmärtäminen” tapahtuvat biologisten, geenien ohjaamien
rakenteiden tuottamana. Tähän vaiheeseen voisivat hyvinkin vaikuttaa esimerkiksi
hermosolujen toimintaa ohjaavat kemialliset signaalit,
joilla taas voisi olla yhteytensä meidän ”tunne-elämäämme”. Tietyssä mielentilassa
”tulkitsemme”
aistiemme
viestiä eri tavalla kuin jossain
toisessa mielentilassa. Ajatellaanpa rakastuneen ja eirakastuneen näkemyseroja
samasta kohteesta!
Olemme koirani kanssa sitä
mieltä, että maailmankuvamme ja ajattelumme pohjalla
on biologisten, yksinkertaisen nerokkaiden periaatteiden ja rakenteiden ohjaama
järjestelmä jonka seurauksena olemme sellaisia kuin
olemme tai, voimme kehittyä sellaisiksi kuin olemme

kuva: morguefile.com

kehittyneet. Kenties tämä
ei koske vain konkreettista,
ympärillämme olevaa maailmaa ja siitä muodostamaamme maailmankuvaa. Samat
prosessit säätelevät myös
abstraktimpia asioita kuten
eettisiä ja moraalisia periaatteitamme. Kenties myös uskonnollista kokemustamme.
Siksi ihmisen maineikas kulttuurievoluutiokaan ei näihin
asioihin näytä vaikuttavan.
Siksi väkivalta, vallanhimo,
rasismi ja monet muut ilmiöt
ovat tänä päivänä yhtä ajankohtaisia kuin tuhansia vuosia sitten. Siksi demokratia
on välttämätön, se pystyy
paljastamaan ihmisten ”yhteisen tahdon” riisuttuna muiden ohjailusta.
Muistan, kuinka olin ihailemassa auringon laskiessa
yli tyynen vedenpinnan siihen monivärisinä heijastuvia
vaaroja ja tuntureita omassa
kansallis-maisemassamme.
Koirani istui vieressä hartaana ja katseli samaan suuntaan kuin minäkin. Olikohan
maisema siitäkin kaunis?
Onkohan koirallakin jumala?
Vaari

Kuvia siivoustalkoista

Työt on tehty - lepohetki.

Juomatauko

Ykköshallin kauppiaan tarjoamia herkkuja.

Iso
roskalava
saatiin
melkein täyteen. Sieltä
löytyi jopa käytetty
joulukuusi.

Sää suosi “kisoja”.
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Rottahavainnot arkipäivää
Lintuvaarassa
Jotta rottien päivät eivät
nurkillamme kävisi liian
helpoksi ja leppoisaksi, on
syytä puuttua näiden pitkähäntien elämään heti, kun
niitä havaitaan. Rottien
suosittuja temmellyskenttiä ovat erityisesti kompostien nurkat. Toivottavasti
jokaisella lintuvaaralaisella taloudella on jo nyt tiedossa, että talousjätteitä ei
saa missään tapauksessa
laittaa avokompostiin! Rotat viihtyvät juuri siellä,
missä ruokaa on riittävästi
tarjolla. Lintujen ja oravien
ruokintapaikat houkuttelevat myös rottia.
Alueemme terveystarkastaja on käynyt tarkastuskäynnillä ja kehottaa ottamaan rotta-asian vakavasti. Mikäli niitä nurkissa
majailee, hän suosittelee
hankkimaan rottien hävittämiseksi syöttilaatikon.
Laatikossa on vartaat,
joihin rotanmyrkky pujotetaan palana. Rotat eivät
saa kuljetettua myrkkyä
laatikon ulkopuolelle. Ne
eivät myöskään kuole sisälle laatikkoon. Syöttilaatikoita myyvät esim.
K-Raudat ja Backaksen
puutarhakeskus. Ne ovat
lukollisia, eivätkä koirat ja
kissat pääse niihin käsiksi.

rusteltua, että kiinteistön
omistaja tai haltija hoitaa
kiinteistöä siten, että rottien pesiytyminen ja ravinnon saanti mahdollisimman tehokkaasti estetään
ja tarvittaessa ryhtyy toimenpiteisiin niiden hävittämiseksi (terveydensuojelulaki 31 §).

Elintavat
Rotta suosii kosteita,
maanläheisiä asuinpaikkoja, joissa se voi helposti kaivaa maanalaisia
käytäviä. Pysyvillä asuinsijoillaan rotat elävät yhdyskunnissa, jotka ovat
tunnistettavissa
rotan
maastoon jättämistä jäljistä kuten käytävien suuaukoista, niistä ulos työnnetyistä
multakasoista,
sileäksi tallotuista poluista
sekä jalanjäljistä ja ulosteista.
Rotan tiedetään liikkuvan
päivittäisillä ravinnonhakumatkoillaan satoja metrejä ja uusia asuinpaikkoja
etsiessään jopa kilometrejä. Jotta saataisiin hyviä tuloksia eikä laitettaisi
”vahinkoa kiertämään” tulisi rotan torjuntaan ryhtyä
samanaikaisesti muiden
lähellä asuvien kanssa.
Rotan esiintymiseen vai-

Seuraavassa terveystarkastajan antamia ohjeita tiivistettynä:
Rotta aiheuttaa vahinkoa
saastuttamalla elintarvikkeita sekä jyrsimällä erilaisia rakenteita ja laitteita.
Tämän lisäksi se voi levittää ihmiseen ja kotieläimiin tarttuvia tauteja kuten
Salmonella-bakteerin aiheuttamia suolistoinfektioita. Tämän vuoksi on pe8 - Lintunen

kuttaa ravinto ja saatavilla
olevat suojapaikat. Muun
muassa rakennusta korjattaessa rotanpitäväksi
on hyvä tietää, että nuori
rotta pystyy ryömimään
n 2,5 cm suuruisesta aukosta. Tavallisesti asuinkiinteistöissä, joissa ei ole
elintarvikevarastoja eikä
kotieläimiä, rottaongelma
on poistettavissa estämällä rotan ravinnonsaanti.
Normaalisti mitään muuta torjuntakeinoa ei tarvita. Rotan ravinnon saanti
voidaan estää pitämällä
talousjätteet rotanpitävissä astioissa, huolehtimalla
siitä, että kompostin rakenne on sellainen, että
rotta ei sinne pääse, peittämällä talousjäte huolellisesti kompostiin vietäessä
sekä lopettamalla mahdollinen lintujen ruokinta.

put on laitettava niiden rakennusten seiniin tai oviin,
joihin myrkkyä on laitettu.
Hyviin tapoihin kuuluu ilmoittaa
myrkytyksestä
myös naapureille. Rotta
on ns. neofobinen eläin
eli se hyväksyy vasta vähitellen tutulle kulkureitille
asetetun syötin. Torjuntaa
tulee jatkaa niin kauan
kuin syötti kelpaa rotan ravinnoksi. Myrkyn kulutusta
on torjuntatoimien aikana
jatkuvasti valvottava, aluksi kahdesti, myöhemmin
kerran
vuorokaudessa
tehdyin tarkastuksin, lisäten myrkkyä kulutuksen
mukaisesti
Rottien hävittämisessä voi
käyttää myös desinfektioliikkeen palveluja, joiden
puhelinnumerot löytyvät
puhelinluettelon keltaiset
sivut –osasta.

Torjunta
Ryhdyttäessä rotan hävittämiseen
kemiallisilla
torjunta-aineilla on syötit
sijoitettava erityisiin syöttilaatikoihin tai muuten
suojattava niin, ettei niistä
aiheudu vaaraa lapsille,
kotieläimille eikä luonnonvaraisille eläimille. Syöttilaatikon kanteen on laitettava varoituslappu, jossa
ilmoitetaan, mitä torjuntaainetta on käytetty, jotta
vahingon sattuessa eläinlääkäri tietää tehoavan
vasta-aineen. Varoitusla-

TIESITKÖ TÄMÄN?
Roskien keräys kadulta kuuluu tontinomistajalle
Marraskuussa 2005 tuli voimaan laki, jossa velvoitetaan
tontinomistajia huolehtimaan
myös tontin ympärillä olevien
yleisten alueiden siisteydestä. Tontinomistajan tehtävä
on esimerkiksi siivota roskat
tontin rajasta katualueen keskilinjaan saakka. Luonnontilaisen alueen kasvillisuus
tulee pitää siistinä, niin ettei
liikenteelle synny näköesteitä tai muuta haittaa.
Alle kolmemetristen tonttiin
rajoittuvien viherkaistaleiden
siivousvelvollisuus on myös
asukkaalla. Kuitenkin alueen
puu- ja pensasistutukset hoitaa kaupunki.
Asukkaiden velvollisuus on
myös torjua liukkautta ja
poistaa lumet jalkakäytäviltä.
Espoossa kaupunki hoitaa
teiden aurauksen ja hiekoituksen.

Paikallinen ansastettu rotta.

Lintulaakson koulun Vanhemmat Ry:n vuotuinen
kevätkirppis 6.5. Lintulaakson koululla
Keväinen kirpputori järjestettiin nyt neljättä kertaa, ja
suosio oli melkoinen! Vuosi vuodelta tapahtuma on
kasvanut ja onkin jo muodostunut traditioksi jota
odotetaan. Tästä kertonee
mm. se, että vanhempainyhdistykseltä
kysellään
kirppputorin päivämäärää
jo kuukausia etukäteen!

Hyvä sää – hyvä mieli.
Sää suosi meitä tänä
vuonna, aurinko paistoi ja
vohvelit maistuivat. Myyntipöytiä oli sekä ulkona
koulun pihalla että sisällä
koulun ruokalassa. Kahvitarjoilut, arpajaiset sekä
pieni muodollinen pöytävuokra (5e) tuottivat taas
mukavasti rahaa vanhempainyhdistyksen kassaan.
Näilläkin rahoilla järjestämme taas lapsille kaikkea mukavaa! Kiitos teille
kaikille jotka olitte paikalla,
järjestämässä tätä iloista
tapahtumaa, sekä teille
jotka saavuitte paikalle
myyjän, ostajan tai muu-

ten vain ilmapiiristä nauttimaan saapuneen osallistujan roolissa. Moni näki
tuttuja ja vaihtoi kuulumisia kaupanteon ohessa, ja
lasten aika kului hauskasti
herkkuja popsiessa.

Vanhempainyhdistys –
tärkeä ja hyödyllinen
Haluaisin tässä vielä kehottaa kaikkia vanhempia
mukaan lastensa koulujen
vanhempainyhdistysten
toimintaan. Paitsi että siitä
hyötyvät omat lapsemme,
myös meillä vanhemmilla on keskenämme kivaa!
Samalla tutustuu uusiin
mukaviin ihmisiin sekä
tietysti koulun henkilökuntaan. Lintuvaara todella
on pieni kylämäinen yhteisö, ja vanhempainyhdistyksen yksi tehtävä onkin
vaalia tätä yhteisöllisyyttä,
jossa lastemme on hyvä
kasvaa.
Lintulaakson
vanhempainyhdistys on nyt toiminut 4 vuotta, ja itse olen
siinä mukana kolmatta (ja

lapseni siirtyessä toiseen
kouluun myös viimeistä)
vuotta. Monta hauskaa
hetkeä on yhdessä vietetty ja tässä muutama esimerkki siitä mitä olemme
pelkästään tämän kuluvan
kouluvuoden aikana saaneet aikaiseksi:
Kerhotoimintaa
lapsille
– temppukerhot, teatterikerho, leffakerhot, kokkikerho,
videotyökerho,
tanssikerho ja matikkakerho. Vanhemmille on ollut
intialaista
päähierontaa
sekä koko perheen havuaskarteluilta. Olemme
kustantaneet useita elokuvia, teatteriesityksiä sekä
vierailevia luennoitsijoita.
Lisäksi olemme mm. tilanneet lehtiä koulun kirjastoon sekä lahjoittaneet
kirjastolle rahaa uusien
kirjojen ostoa varten.

johon koululaisten repuissa tulee vanhemmille kutsu. Toivomme runsasta
osallistujamäärää! Tervetuloa vaikka vain tuttuja
tapaamaan, kuulemaan
missä koulussamme mennään sekä pullakahveille.
Jos siinä sivussa innostut toiminnastamme, olet
tervetullut mukaan joko
hallituksen uudeksi jäseneksi taikka vain muuten
mukaan touhuamaan – silloin kun se sinulle itsellesi
sopii! Yhdistyksen toimintaan voit tutustua myös
kotisivuillamme
http://
www.geocities.com/lintulaaksonvanhemmat/.
Tervetuloa siis mukaan
hauskaan ja tärkeään toimintaan!
Marion Ticklén, pj
Lintulaakson Koulun
Vanhemmat Ry

Tulkaa mukaan viimeistään syksyllä!
Syksyllä on taas Lintulaakson koulun vanhempainyhdistyksen vuosikokous,

Lintu vai hylje?
Juhannuksen jälkeen ilmestyi yhtäkkiä Uutun viereen
lintuvaaralaisten hämmästeltäväksi outo eläin. Tuntui,
että kukaan ei tiennyt mistä moinen taideteos siihen
tupsahti, ei liioin mitään teokseen liittyvää historiaa.
Nyt on saatu taustat selvitettyä:
Espoon kaupungin viherpalvelu on tilannut sen vihertuotannolta, jonka työhallilla se on tehty ns. talvityönä.
Suunnittelijana ja taiteilijana on ollut vihertuotannon
etumies Jyrki Aalto. Hän mainitsi, että Lintukulman korttelia ja Uuttua rakennettaessa siihen oli myös suunniteltu jonkinlainen tilateos myöhäisempään ajankohtaan
toteutettavaksi. Hän sai vapaat kädet suunnitteluun,
mutta toivomuksena oli tietenkin lintu (lähiön ja katujen
nimien symboliikan vuoksi).

tettu neljästä irrallisesta liimapuukappaleesta yhdistämällä ne keskenään. On mainittavaa, että kaupungin
vihertuotanto on valmistanut paljonkin vastaavanlaisia
tilaelementtejä.
Heidän tuotantoaan voi nähdä varsinkin lasten leikkipuistoissa. Jyrki Aalto kertoi, ettei pahastu yhtään
mahdollisista arvosteluista ja oletti, että mielipiteitä varmaankin riittää. Tähän viittaa jopa artikkelin otsikkokin,
mutta kyllä tässä lintua tarkoitetaan ja ”taiteen” tulkintahan on aina yksilöllistä, lintu vai hylje?
Aslak

Työnimenä hän käytti Sinilintua, vaikka väri vähän
muuttuikn loppusuoralla. Jyrkin mukaan se ei esitä mitään erityistä mallia vaan tulos muovautui talven aikana
itsestään. Siinä yhteydessä piti ajatella mm. säänkestävyyttä, ilkivaltaa, turvallisuutta yms. Teos on valmisLintunen - 9

Lintukoulujen kuulumisia
Mopotusta
Yksinäinen mopo ajaa Karakallion Lidlin liikennevaloissa
pohjoisen suunnasta kahden pysähtyneen auton välistä punaista valoa päin. Kurvaa suojatielle ja melkein törmää katua
ylittävään jalankulkijaan. Siirtyy vastaantulevien kaistalle,
jota ajaa väärään suuntaan, jää melkein vastaantulevan auton alle. Kuski hyppäyttää moponsa reunakiven yli jalkakäytävälle ja kaasuttaa tiehensä.
Entä, jos toinen melkein ei olisi ollut melkein? Mopoilijan tuntuu olevan ylivoimaisen vaikeaa kokea, miten suojaton on kovassa vauhdissa ilman auton suojaavaa koria ympärillään.
Tämän vuoden kevät, kesä ja syksy ovat olleet ennennäkemättömän runsaan mopojen lisääntymisen aikaa. Mopot
sekä näkyvät, että kuuluvat. Tosin näkyvät enemmän. Onneksi suurimmassa osassa ajopelejä on äänenvaimentajat
kunnossa.
Yhdestä mopoiluun liittyvästä asiasta koskien lintuvaaralaisia ja leppävaaralaisia mopoilijoita olemme ylpeitä. Heillä on
aina kypärä päässä ja useimmiten myös kyydissä olijalla.
Olemme huolissamme siitä, että osalla mopoilijoita liikennekulttuuri ei ole kehittynyt samassa tahdissa kuin voima on lisääntynyt alla olevassa kulkupelissä. Usein näkee kadulla
tai risteyksissä kahdenkin mopon tekevän U-käännöstä. Välillä ei ajoradalle tultaessa muisteta ollenkaan vilkaista oman
selän takaa tulevia autoja. Onpa ajettu käsi kipsissäkin kolarikin, kun ei tarpeen tullen pystytä jarruttamaan. Jollakulla
kuskilla ajotapa on siirtynyt suoraan kolmipyöräisestä mopoon tai kevytmoottoripyörään.
Liikennemerkkien tarkoitus on vuosikymmenten myötä muuttunut. Mopolla saa ajaa kevyenliikenteen väylällä vain, jos
se liikennemerkin lisäkilvellä sallitaan. Jotkut eivät tiedä tai
välitä. Jalankulku- ja pyörätiellä, missä mopolla ei saa ajaa,
voi tulla vastaan kolmekin mopoa rinnan.
Erityisen ongelman mopot ovat aiheuttaneet koulujen pihoilla. Jotkut mopoilijat eivät ymmärrä, että koulun pihalla ei saa
ajaa. On jopa huristeltu päivähoitoryhmien läpi piha-alueella.
Kouluissa on ehdoton sääntö, että koulun alueelle tultaessa mopot jätetään pysäköintialueille tai niille osoitetuille paikoille. Silti varsinaisille piha-alueille kerääntyy mopoilijoita
jo aikaisin iltapäivällä, vähäunisimmat poistuvat välillä vasta
myöhään aamuyöllä.
Lintulaakson koulun pihan käyttöä rajoittavat koulun järjestyssäännöt. Pihalle saa tulla vain urheilemaan tai leikkimään.
Tällainen sääntö on otettu, jotta piha ja koulu säilyisivät siisteinä ja vahingoittumattomina, jotta siellä voisivat leikkiä ne,
joiden ikäisille piha on suunniteltu.
Lintumetsän koulun järjestyssääntöihin kaavaillaan myös
muutosta tähän suuntaan.
Lintulaaksossa neljän toimintavuoden aikana ilkivaltaa on
tapahtunut tuhansien eurojen edestä. On katkottu puita, revitty niiden oksia, särjetty ikkunoita ja liikennemerkkejä, vuol-
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tu penkkejä ja särjetty aitoja ja keinulautoja, tuhottu autojen
sähköpistokkeita. Kesällä pyromaani poltti pihan ainoan karusellitelineen ja alla olleen kumiasfaltin - tilalla on nyt aidoilla
ympäröity musta haiseva ympyrä. Välillä aamuisin pihalla on
aamulla särjettyjä pulloja tai kasapäin samaan kohtaan syljettyä limaa. Kun on syöty tai juotu, pakkaukset on heitetty ympäristöön. Jotkut nuoret tulevat uhalla tupakoimaan koulun
alueelle, vaikka tupakkalaki sen ehdottomasti kieltää.
Koulun pihan penkkejä kannetaan ympäri koulun aluetta ja
pinotaan kasoiksi. Osa Lintumetsän koulun penkeistä on
jouduttu poistamaan ilkivallan takia käytöstä. Lapsellisimmat
tekijät kiipeilevät seiniä ja rakenteita myöten koulujen katoille. He eivät osaa edes ajatella, että vahingossa kattoon polkaistu reikä voi merkitä vahingon aiheuttajalle kymmenien tai
satojen tuhansien korvausvaadetta.
Asiattomasta käytöksestä tai toiminnasta koulun tai pienempien lasten vanhempien taholta huomautettaessa väärin toimivilta saa erittäin röyhkeitä vastauksia. Joskus mopolaattansa
peittänyt ja kypäräänsä naamioitunut nuori on tahallaan ajanut rikki koulun nurmikkoa turvallisen pakoetäisyyden päässä
esitellen uhmaansa muille nuorille ja koulun henkilökunnalle.
Meillä on nuorten vanhemmille vakava pyyntö. Ohjatkaa
nuorianne liikennekäyttäytymisessä ja muussakin käytöksessä. Koulut pyrkivät auttamaan tässä. Lintumetsän koulu
järjestää mopoilijoille ja heidän huoltajilleen syyskuun aikana
liikennekulttuuri-illan. Auttakaa meitä pitämällä oma lapsenne kurissa iltaisin. Auttakaa meitä selvittämään tapahtuneita
ilkivallantekoja, jos teidän on mahdollista saada tietoja tekijöistä. Lapsille ja nuorille itselleen on tärkeää, että he omaksuvat tavat, joiden puitteissa voi elää arvokkaan elämän.
On niin, että kun yläasteikäiset oleskelevat alakoulun pihalla,
alakoululaiset ja esikoululaiset eivät uskalla tulla leikkimään.
Pihan leikkimahdollisuudet menevät hukkaan. Jos taas yläkoulun pihalla käytetään alkoholia, seuraukset voivat olla ikävät ja kauaskantoiset.
Eivät ainoastaan koulujen lähiympäristön nuoret käyttäydy
sopimattomasti, mutta kun heidän käytöksensä korjaantuu,
saadaan kauempaakin tulevat helpommin toimimaan niin
kuin kanssaihmisiltä edellytetään.
Tulemme kouluilta tänä syksynä olemaan yhteydessä sääntöjen vastaisesti toimivien mopoilijoiden koteihin. Otamme
myös yhteyttä saamiemme ilkivaltavihjeiden perusteella.
Toivomme kovasti, että vanhemmat jaksavat ottaa vastaan
nämä ikävätkin asiat.

Yhteistyöterveisin
Jukka Karhula			
Lintulaakson koulun rehtori

Rainer Orpana
Lintumetsän koulun rehtori

VANHEMPAINILTA
25.10. klo 18-20
Lintumetsän koululla
Lintumetsäntie 10

klo 18.00-18.30
9B:n järjestämä puffetti

leirikoulurahaston kartuttamiseksi

klo 18.30-19.30
Haastavan lapsen ja nuoren kasvatus

- Miksi ihmiset ovat erilaisia?
- Mikä meissä on perimää, mikä ympäristöä?
- Voiko nuori muuttua ja mitä vanhemmat voivat tehdä?
Luennoitsijana sosiaalipsykologi Janne Viljamaa, joka on kirjoittanut
Itsetunto kuntoon –kirjan sekä useita kasvatusartikkeleita eri lehtiin.

klo 19.30-20.00
Missä nuoresi viettää iltaa?

Lähipoliisi Elina Hännikäinen kertoo missä ja miten
Lintuvaaran nuoret viettävät iltoja.

TERVETULOA!
Vapaaehtoinen ovimaksu 1 e
Järjestäjinä Lintumetsän, Lintulaakson ja Lintuvaaran koulujen
vanhempainyhdistykset
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