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Puheenjohtajan terveiset
tiedotuslinkkinä vanhempainyhdistysten, koulujen ja Lintuvaaran kotien
välillä. Voisimme myös yhdistää voimavarojamme ja järjestää yhteisiäkin
tilaisuuksia. Hyviä ideoita ei ole liikaa, joten ottakaahan vapaasti yhteyttä
hallituksen jäseniin.
Lokakuussa pyysimme Suomen Omakotiliitosta Juha Saarimäkeä kertomaan valtakunnallisen omakotiasujien liiton toiminnasta. Liittohan toimii
omakotilaisten edunvalvojana hallituksen, eduskunnan ja keskeisten asumisalanjärjestöjen suuntaan. Liitto on myös palveluorganisaatio antaen
jäsenilleen neuvontaa korjausrakentamisessa, kiinteistönhoidossa, lakiasioissa yms..Yksi kiinnostava palvelumuoto on omakotitalkkaritoiminta eli
voisimme palkata työllistämistuella alueellemme ensisijaisesti vanhempia
omakotiasujia lumitöissä, puutarhanhoidossa ja pienissä remonteissa auttavan talkkarin. Jäsenetuihin kuuluu Suomen Omakotilehti, 3% alennus
Fortumin sähköstä, vapaalippuja messuille yms, joten jäsenmaksulle on
katetta etujen muodossakin. Lisätietoa löytyy www.omakotiliitto.fi osoitteesta.

Vuoden vaihteen lähestyessä on
yhdistystoiminnassakin aika katsoa eteenpäin ensi vuoteen ja
suunnitella toimintamme suuntaviivoja. Yhteisöllisyyden merkitys ja arvostaminen on nyt entistäkin ajankohtaisempaa syksyn
järkyttävien tapahtumien jälkeen.
Yhdistyksemme toimii mielellään

Otamme mielellämme vastaan lintuvaaralaisten ajatuksia yhdistyksemme liittymisestä Omakotiliittoon ja talkkaritarpeesta. Mistähän löytäisimme
oman talkkarin? Asia otetaan esille kevään vuosikokouksessamme maaliskuussa.
Ripustetaan jouluvalot pihalle tuomaan edes vähän valoa pimeisiin iltoihin ja käydään valmistautumaan rauhalliseen jouluviettoon läheistemme
kanssa.
Jouluterveisin,
Teijo Porkka

Lintuvaaran Omakotiyhdistyksen hallituksen jäsenet 2007
Anne Kangas
Aslak (Juha) Pentikäinen
Jukka Jokela
Maija-Liisa Marjomäki
Margit Lundström
Marion Ticklen
Merja Jämeri
Outi Kleemola
Pauli Leinikki
Turo Heikkinen
Teijo Porkka

040 5884496
rahastonhoitaja 0400 939440
040 7477300
040 7509417
050 4420696
041 5357232
050 5284453
050 5231325
0400 5524314
varapuh. joht. 050 4839289
pj/ sihteeri
050 3038285
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e-mail:
e-mail:
e-mail:
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e-mail:
e-mail:
e-mail:
e-mail:
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anne.kangas@tietoenator.com
aslakp@netti.fi
jokela@kolumbus.fi
maija-liisa.marjomaki@espoo.fi
margit.lundstrom@hotmail.com
marion.ticklen@kolumbus.fi
merja.jameri@netti.fi
outi.kleemola@pihapaakari.fi
pauli.leinikki@fimnet.fi
tjh@fl460.com
teijo.porkka@gmail.com

Yhdistyksen nettisivut sijaitsevat osoitteessa: http://lintunen.fl460.com
Ilmoitustaulu omakotiyhdistyksen tiedotteita varten on asiamiespostin ja kukkakaupan edessä. Lintunen, Lintuvaaran
Omakoti ry:n tiedotuslehti ilmestyy neljästi vuodessa: maaliskuussa, toukokuussa, syyskuussa ja joulukuussa.
Lintuvaaran Omakotiyhdistyksen tilinumero:
Nordea-Leppävaara 238618-9514
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Taitto: Sasu Saarnia
Painopaikka: Kopio Niini Oy, Pursimiehenkatu 26, 00150 Helsinki
Toimitus: Lintuvaaran Omakotiyhdistys ry.
Levikki: 1750 kpl.

Lintuvaaran lähipoliisin tervehdys
Työskentelen Espoon poliisilaitoksella järjestyspoliisissa vanhempana konstaapelina. Viime keväästä lähtien olen toiminut Pohjois-Leppävaaran lähipoliisina. Lähipoliisialueeseeni
kuuluu Lintuvaaran lisäksi Jupperin, Karakallion ja Lähderannan alueet.
Lähipoliisi toimii lähellä ihmisiä - siellä missä heidän kotinsa
ovat. Lähipoliisina haluan olla oman alueeni asiantuntija, alueeni asukkaille tuttu ja helposti lähestyttävä. Lähipoliisitoiminta on suunnitelmallista poliisin, sidosryhmien ja kansalaisten
välistä yhteistyötä, jolla ylläpidetään yleistä järjestystä ja turvallisuutta. Lähipoliisitoiminnan tavoitteena on yhteistyössä
koulujen, sosiaaliviranomaisten, kunnan asukkaiden ja muiden yhteistyötahojen kanssa ennalta ehkäistä rikollisuutta.
Vierailen säännöllisesti alueeni kouluilla tapaamassa koululaisia ja opettajia. Kouluaikoina pidän oppitunteja liikennesäännöistä, laillisuus-asioista ja päihteistä. Iltaisin tapaan
kouluilla kokoontuvaa nuorisoa. Kouluvierailujen lisäksi olen
tiiviissä yhteistyössä Leppävaaran seurakunnan ja nuorisotoimen kanssa. Yhteistyötä teen myös asukasyhdistysten ja
muiden viranomaisten kanssa.

Joukossa tyhmyys tiivistyy, eikä tarvita kuin yksi pilaamaan
kaikkien nuorten maine. Talven tehdessä tuloaan kotijuhlat
yleistyvät. Tiedätkö sinä missä, kenen kanssa ja miten nuori
lapsesi viettää viikonloppunsa?
Jokaisella asukkaalla on oikeus vaikuttaa omaan elinympäristöön. Olkaa aktiivisia asukastoimikunnissa ja vanhempainyhdistystoiminnassa. Lähipoliisina tulen mielelläni teidän
kokouksiin, mikäli pyydätte mukaan. Minut tavoittaa parhaiten sähköpostitse (elina.hannikainen@poliisi.fi) ja epäsäännöllisenä työaikanani vastaan myös puhelimeeni. Minulle voi
viestittää tietoa alueenne ongelmista tai muuten vaan kysyä
neuvoa.
Rauhallista joulua!

Elina Hännikäinen

Lintuvaaran lähipoliisi
040 5492442

Syksy sujui Lintuvaaran alueella pääpiirteittäin rauhallisesti. Suurimpana ongelmana nousi esiin ilkivalta koulurakennuksille ja niiden ympäristöille. Nuorten kokoontuminen koulujen
pihoilla toi mukanaan sotkemisen ja paikkojen rikkomisen.

Terveisiä Lintuvaaran koululta

Missä enkelin näin

Nyt eletään loppuvuotta ja meillä kaikilla
on odotuksia vuoden loppua kohden. Tietysti joulupukkia odottaa kaikki tai ainakin
uskomme niin. Joulun jälkeen tulee toinen
kohokohta uusi vuosi, joka on myös koko
perheen juhla.

Enää en muista
missä enkelin näin.
Näin sen aivan yllättäin
kun heinänkorteen kävi tuuli.
Siinä se oli! Sen kuuli!

Uudenvuoden juhlan jälkeen on roskien
määrä ollut Lintuvaaran koulun alueella valtava. Siivoaminen vaatii monta työtuntia.

Enää en muista
missä enkelin näin.
Kuljin ystävän kanssa peräkkäin
vitilumessa, metsätiellä,
ja tiesin: se oli siellä!

Kiinteistöpalvelukeskus sekä Lintuvaaran
koulun henkilökunta olisi iloinen, jos jokainen juhlija siivoaisi jälkensä heti ilotulitteiden
ammuskelun jälkeen.

Enää en muista
missä enkelin näin.
Kun ruusupensaan varjoon jäin,
haistoin ilmaa: tuntui siltä,
maailma tuoksui enkeliltä.
Enkä sitäkään muista
missä tunsin sen,
taas siipipilvessä kävelen.
Ja ihmeen maku tuntui kielessä,
kuljin hyräillen, enkelit mielessä.
-Hannele Huovi-
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Puutarhaelämää
Talven kynnyksellä

Lumikuormat kasvien oksilla:

Yhtenä kauniina, kuulaana aamuna puut ja pensaat välkkyvät pakkasyön jälkeen tuhansien timanttien
huurruttamina. Puutarha valmistautuu vastaanottamaan talven tuiskut
ja tuulet. Ennen kuin jätämme syksyn taaksemme ja siirrymme jouluvalmisteluihin, kannattaa vielä uhrata muutama hetki puutarhallekin.

Kevyt pakkaslumi ei pääse vaurioittamaan oksia, vaikka sitä
olisi paksummaltikin. Kun suojasää saapuu, on hyvä ravistella painavimpia kuormia oksien harteilta. Etenkin pilarimaiset
havut, kuten katajat ja tuijat ovat herkkiä taipuilemaan lumen
painosta.

Rungonsuojat nuorille puille ja pensaille:
Lintuvaaran jäniksille tuntuu kelpaavan syötäväksi lähes
kaikki. Suojassa eivät tunnu olevan piikkiset karhunvadelmat
tai ryhmäruusutkaan. Nyt onkin viimeiset hetket suojata nuoret pensaat ja puut, jos haluaa välttyä ensi keväänä paljastuvalta tihutyöltä. Verkko suojattavan kasvin ympärillä estää
hyvin näitä ristihuuliveikkoja ja –sisaria kaluamasta kasveja. Verkon pitää kuitenkin ulottua n. metrin korkeuteen, sillä
runsaslumisina talvina jänikset pääsevät kurkottautumaan
yllättävän korkealle. Verkon tukemiseen voi käyttää keppejä
tai esim. harjateräksen pätkiä. Keväällä pitäisi malttaa vielä
odottaa verkkojen poistamista, kunnes jäniksille löytyy muutakin herkuteltavaa.
Riittävän tiheäsilmäinen verkko pitää loitolla myös myyrät.
Kieputettavat spiraalisuojat rungon ympärillä suojaavat myös
hyvin, kunhan nekin ulottuvat maanpinnasta riittävän korkealle.
Kukkasipulit:
Kukkasipuleita voi istuttaa maahan niin pitkään, kun maa
on sulaa. Marraskuun lopulla puutarhamyymälät saattavat
myydä sipuleita puoleenkin hintaan pois joulukukkien tieltä.
Kukkasipuleita voidaan myös istuttaa kukkaruukkuihin tai
parvekelaatikoihin, kasvualustana turpeen sekainen multa
on hyvä vaihtoehto. Mikäli haluaa huhtikuuksi väriloistoa pihalleen, pitää sipulit istuttaa viimeistään joulukuun lopulla. Sipulit voidaan laittaa kerroksittain siten, että suuret sipulit ovat
alimmassa kerroksessa ja pienet ylimmässä. Näin saadaan
vaihtelua istutukseen. Istutus kastellaan niukasti ja jatkossa
annetaan vettä silloin tällöin, mutta maltilla. Haihtuminen viileässä ja pimeässä varastossa on melko vähäistä. Lämpötilan
tulisi juurtumisen aikana olla alle +10 astetta, pimeä kellari
tai viileä varasto käyvät tarkoitukseen hyvin. Kun kellertävät
versonalut ovat muutaman sentin mittaisia, ruukku tai laatikko voidaan siirtää n. +20 asteiseen huoneenlämpöön. Menee
1-2 viikkoa, kunnes kukinnasta pääsee nauttimaan.
Perennat:
Maahan nuokahtaneet perennojen varret ja lehdet voidaan
leikata syksyllä, mutta ne keräävät myös mukavasti lunta ja
näin suojaavat kasvia talven yli. Etenkin jäykkävartiset perennat kuivuneine kukintoineen ja siemenkotineen antavat
pikkulinnuille purtavaa ja ovat kauniitakin talvisessa lumipeitteessä.
Mikäli puutarhasta löytyy talvenarkoja kasveja, niille saadaan
hyvä suoja hakkeesta, syksyn lehdistä ja havuista. Maan pitää kuitenkin olla roudassa ennen suojausta, sillä muuten annetaan sienitaudeille otolliset kosteat olosuhteet lisääntyä.
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Varjostusverkot ikivihreille:
Helmikuun lopulla aurinko paistelee jo niinkin lämpimästi,
että ikivihreät kasvit alkavat haihduttamaan vettä. Nuoret havukasvit ja alppiruusut eivät kuitenkaan saa korvaavaa vettä
jäätyneestä maasta. Ongelmaa auttaa varjostusverkko, jolla
kasvit suojataan aurinkoisilla paikoilla. Säkkikangastakin voi
käyttää, mutta se kerää painavaa lunta ja voi näin tulla kohtuuttoman raskaaksi. Tiiviit suojaharsot taas puolestaan keräävät lämpöä sisäänsä ja haihduttaminen lisääntyy entisestään. Kasvien varjostusta tulisi jatkaa niin kauan, että routa
on kokonaan sulanut. Jos haluaa ottaa varman päälle, kasveja suojataan 4 ensimmäistä vuotta. Poikkeuksen tekee kuitenkin kartiovalkokuusi, joka vaatii elinikäisen suojauksen.
Tunnelmia talviseen puutarhaan:
Saatavilla on monenmoista kaamosvaloa puutarhojen komistukseksi. Ei kannata kuitenkaan unohtaa elävää tulta;
kynttilöitä, tuikkuja ja ulkotulia. Varsinkin näin joulun alla kynttilöiden polttaminen puutarhassakin virittää vastaanottamaan
juhlaa. Valkoinen lumipeite vielä korostaa niiden lumoa.
Jäälyhdyt luovat erityisen
kauniin valon ympärilleen.
Niiden tekemiseen tarvitaan vain ämpäri, vettä ja
pakkasta. Pitää vain olla
tarkkana, ettei vesi pääse
jäätymään kauttaaltaan.
Kun reunat ovat jäätyneet
muutaman sentin, ämpäri
kaadetaan ja naputellaan
päällimmäisenä olevaan
pohjaa aukko.
Lumilyhdyt ovat hetken
huumaa, mutta mukavaa
puuhastelua lasten kanssa talvisessa puutarhassa.
Hetkessä muistuu mieleen
lapsuuden runsaslumiset
talvet ja siniset hetket.

Kynttilät luovat tunnelmaa.

Outi Kleemola
Pihapaakari

Joulukuusen hoito
Joulukuusen voi ostaa hyvissä ajoin, kunhan säilyttää
sitä vielä puutarhassa odottamassa joulun kohokohtaa. Jäinen kuusi selviää parhaiten suurimmilta lämpötilavaihteluilta, kun sen annetaan ennen sisälle tuloaan
sulaa viileällä kuistilla tai autotallissa. Tyvestä sahataan
n. 15 senttiä pois. Uuden imupinnan ansiosta puu saa
imettyä tehokkaasti vettä. Puun voi laittaa saman tien
kuusen jalkaan tai antaa olla vielä ämpärissä, kunhan se vain saa riittävästi juotavaa.
Lämpimässä huoneilmassa kuusi haihduttaa vettä
yllättävän paljon, varsinkin ensimmäisien päivien
aikana. Vettä ei saa missään vaiheessa päästää
kokonaan loppumaan. Muuten imupinnan solukko tukkeutuu ja puu ei pysty enää imemään
tarvitsemaansa vettä. Kuusi säilyttää parhaiten
neulasensa, kun se sijoitetaan mahdollisimman
kauas patterien lämmöstä.

Daim piparit
40 - 70 kpl
200 g voita tai margariinia
2 dl sokeria
2 rkl siirappia
1 kananmuna
1 tl vaniljasokeria
2 tl leivinjauhetta
1½ dl kaurahiutaleita
4 dl vehnäjauhoja
1½ pussia Daim-rakeita (225 g)
Koristeluun suklaata
1. Vatkaa voi ja sokeri vaahdoksi. Lisää siirappi ja
kananmuna hyvin vatkaten. Sekoita loput aineet keskenään
ja lisää taikinaan.
2. Jaa taikinasta kahdella lusikalla pieniä kokkareita
		
uunipellille. Taputtele taikinat jauhotetuin sormin ohuiksi
pyöreiksi kakkaroiksi.
3. Paista pipareita 180 asteessa noin 10 - 12 minuuttia.
Vaaleaksi paistetut piparit ovat pehmeitä, tummemmat
rapeita.
4. Piparit voi koristella esimerkiksi suklaaraidoituksella.
Sulata tummaa suklaata vesihauteessa, laita suklaa
leivinpaperista kiedottuun tötteröön, leikkaa kärki auki ja
pursota suklaaraidoitus pipareiden pintaan.
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Itsenäisyyspäivä
Itsenäisyys on sitä että saa elää vapaana. Itsenäisyys on rohkeutta ja sisua päättää itse omista asioista. Itsenäisyys on riippumattomuutta. Itsenäisyys on meidän kaikkien oikeus. Itsenäisyys on suuri ja kallis lahja, jota pitää kunnioittaa ja arvostaa.
Ida 1B
Minä olen itsenäinen mutta en ole itsepäinen. Kohta itsenäisyyspäivä koittaa ja kaiken muun voittaa.
Kuu on kultainen. Puu on alapuolella sen.
Ida-Maria 1B

Lintuvaaran koulun
uudet sävelet
Lintuvaaran koulu juhlii 50-vuotiasta taivaltaan tänä syksynä. Koulua käy n.260 oppilasta esiluokalta aina kuudensiin
luokkiin asti.
Uudistuva viisikymppinen on jo kolmatta lukuvuotta ollut itäisen Leppävaaran alueen musiikkiluokkakoulu. Musiikkiluokat
alkavat 3. luokalta ja musiikista innostuneita oppilaita olemme
saaneet myös alueen muista kouluista. Musiikkiluokkainfo
järjestetään koululla 16.1. klo 18.30 kaikille asiasta kiinnostuneille Leppävaaran alueen 2.luokkalaisten vanhemmille.
Vanha koulu on ollut uuden haasteen edessä musiikkiluokkapainotuksen alkaessa. Yhteistyötä viritellään musiikkiopisto
Juvenalian kanssa, orkesteriin ja bändeihin saa osallistua
kerhotuntien puitteissa. Konsertteja, laulajaisia ja matineoita
järjestetään ja paljon muuta. Kaikesta tästä on kiittäminen
koulun joustavaa, osaavaa ja muuntautumiskykyistä henkilökuntaa, jotka ovat ottaneet asian omakseen, vaikka eivät
musiikkiluokkia opettaisikaan.
Musiikkiluokkatoiminta on virkistänyt koko koulun musiikillista
elämää. Tuleva 50-vuotisjuhla suurine musiikkinäytelmineen
on oiva osoitus yhteen hiileen puhaltamisesta. Laulu ja soitto ei ole pelkästään musiikkiluokkalaisten etuoikeus vaan se
raikuu yhteisin voimin!

Kynttilöitä poltetaan ja Suomen juhlaa juhlitaan. Hyvää ruokaa
maistetaan ja pipareita paistetaan.
Pinja-Tuuli 1B
Suomessa puhutaan suomea. Suomessa on hauska asua. Suomessa on tuhat järveä. Suomessa on luonto vihreä. Suomessa
voi uida kesällä. Suomessa voi vaikka rokata. Suomessa on
hauska kokata. Itsenäinen Suomi on ihana.
Peppi 1B
Itsenäisyyspäivänä liputetaan ja kynttilöitä poltetaan.
Arimo 1B
Minä olen itsenäinen mutta en ole itsepäinen. Sitten kun olen
itsepäinen sitten olen hattulainen.
Mirjam 1B
Itsenäisyys juhla on kiva. Itsenäisyyspäivä on tärkeä, siinä on
järkeä. Suomi on kiva maa, on täällä hyvä asustaa.
Samuli 1B
Itämeren pohjassa on kultakala. Hänellä oli multa mamma. Hän
on siten mato. Madolla oli kultakala. Kultakala pulputtaa ja suukon madolta aina saa.
Riina 1B
Hylje polski vedessä, oli sillä hyvä olla meressä. Vedessä uiskenteli kala pikku hylkeen poikasille iltapala.
Lotta 1B

Vanheimpainyhdistysten kokous
Lintumetsän koululla
Lintumetsän, Lintulaakson
ja Lintuvaaran koulujen vanhempainyhdistykset järjestivät 25.10 Lintumetsän
koululla
vanhempainillan,
jossa aluksi esitelmöitsijänä
sosiaalipsykologi Janne Viljamaa käsitteli laajaa aihetta
haastavan lapsen ja nuoren
kasvatus, ympäristön vaikutukset, vanhempien ja lasten
roolit, itsetuntokysymyksiä
jne.
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Toisena luennoitsijana oli
lähipoliisi Elina Hännikäinen, joka kertoi Lintuvaaran
nuorten käyttäytymisestä ja
iltojen vietoista sekä poliisin
toimintatavoista
häiriötapauksissa.
Molemmat aiheet olivat
todella mielenkiintoisia ja
aiheuttivat runsaasti lisäkysymyksiä.

Oli todella ilahduttavaa huomata lintuvaaralaisten huoli
ja kiinnostus nuoristaan
ja heidän harrastusmahdollisuuksistaan.
Auditorioon oli kerääntynyt
arviolta noin satakunta kuulijaa.

Lintuvaaran koulun
musikaali

Lintuvaaran koulu täyttää tänä vuonna 50-vuotta, jonka kunniaksi koulumme on järjestänyt musikaalin. Musikaalin nimi
on Aikakummitus. Näytelmä kertoo kolmesta koululaisesta,
jotka joutuvat matkaamaan ajassa taaksepäin pelastaakseen kummituksen.
Harjoitukset ovat edistyneet hyvin. Harmi vain, ettei aika riitä
aina kaikkeen. Kappaleet ovat säveltäneet mm. Paula Turkkila ja Taru Sillanpää. Heini Könönen haastatteli päärooleissa olevia Aino Vuorista ja Vilma Liikosta.

-

Mitkä ovat roolinimenne?
Aino on Laura ja minä Eveliina eli Eetu.
Millaisia roolihahmonne ovat?
Laura on hyvä oppilas ja Eetu kovis.
Miksi halusitte pyrkiä juuri noihin rooleihin?
Ehkä siksi, koska roolit kuulostivat sopivilta ja halusimme näytelmään.
Mitä pidätte näytelmästä?
Se on hauska, mielikuvituksellinen ja siinä pitää
miettiä asioita, kuten miten ennen elettiin.
Sopivatko laulut näytelmään?
Laulut ovat itse tehtyjä ja juuri tätä varten, joten ne
sopivat hyvin.
Kiitos haastattelusta.

HESARISTA SAKSITTUA
KEHÄ II:N JATKON YLEISSUUNNITELMA
VALMISTUNUT

Kehä II:n ja Vihdintien liittymään suunnitteilla uusi rengastie
Tiehallinnon Uudenmaan piiri on saanut valmiiksi Kehä II:n
yleissuunnitelman, jossa merkittävimmät muutokset on tehty
Vihdintien ja Rajatorpantien eteläpuolella Vantaalla ja Helsingissä eli ’oikopolkumme’ Lintuvaarasta Myyrmanniin varrelle.
Vihdintie ja Kehä II:n liittymäratkaisu perustuu nyt suureen
eritasoliikenneympyrään, jota täydentää Rengastie, jolla
kehätien ja Vihdintien liikenne yhdistetään paikalliseen katuverkkoon. Nykyinen Rajatorpantie tulee muodostamaan
Rengastien pohjoisosan. Koko laaja liittymäalue on saanut
nimekseen Kolmenkaupunginsolmun. Rengastien itälaidalla
varaudutaan myös pikaraitiotiehen.
Kehä II:n rakennettavaan osuuteen sisältyy kaksitoista eritasoliittymää sekä ympäristöhaittojen poistamiseksi rakennettavat kalliotunnelit Karakallioon ja Hämevaaraan sekä Helsingin puolelle Honkasuolle nousevan asuinalueen alle.
Yleissuunnitelman palautteen jälkeen tiepiiri alkaa laatia lopullista tiesuunnitelmaa. Näillä näkymin tien rakentamiseen
päästään ensi vuosikymmenen puolivälissä.
Lähde: Helsingin Sanomat 11.11.2007

Laura (vas. Rosa Hjelm), Eetu (kesk. Annika Samppa) ja Viivi
(oik. Suvi Kanerva) ratkaisevat kummituksen antamaa arvoitusta.
Näytöksiä on kaksi. Ensimmäisessä näytöksessä päärooleissa Ainon ja Vilman lisäksi ovat Milja Vanninen Viivinä ja
Emma Mäkiä Amalia-kummituksena. Toisessa näytöksessä
pääosissa ovat Roosa Hjelm Laurana, Annika Samppa Eetuna, Suvi Kanerva Viivinä ja Jessika Hirvonen Amalia-kummituksena.
Näytelmä edistyy siis hyvin. Pitäisi ehkä harjoitella enemmän
esitelmän repliikkejä, mutta jos harjoitusten perusteella pitäisi
arvioida joulukuussa esitettävää esitystä, siitä tulee loistava.
Tekijät:

Vilma Liikonen
Heini Könönen
Aino Vuorinen

LEPPÄVAARAN
HIIHTOPUTKEN
ALKAA EHKÄ ENSI VUONNA

TEKO

Kokonaan maan päälle rakennettavasta putkesta tulee noin
kilometrin mittainen. Hiihtoputken rakentamisesta ja ylläpidosta vastaa Snowring Sports. Hankkeen vetäjänä toimiva
Antti Pihlakoski arvioi, että putki voitaisiin ihannetilanteessa
saada käytöön jo ensi vuoden loppupuolella. ”Rakennuslupa
vahvistuu lopullisesti varmaankin talven aikana. Rahat ovat
koossa”, Pihlakoski toteaa. Ympärivuotiseen käyttöön tarkoitetun hiihtoputken kustannusarvio on 5,5 miljoonaa euroa.
Lähde: Helsingin Sanomat 18.11.2007

Lintuvaaran koulu, 5B
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Vaarin palsta

pukin on vaikeaa saada, ja onkin todennäköistä, että koko
joulupukki-instituutio tulee vähitellen häviämään.

Valot syttyy – oletko valmis?

Mitä sitten jää jäljelle? Ja tarvitseeko jotain jäädä jäljelle?
Tarvitseeko ihminen joulua? Tarvitseeko ihminen rituaaleja?
Eikö rationaalinen ja tehokkuusajattelun muovaama asioiden
hoitaminen riitä?

Joulun taikaa luodaan yhä useammin LED-valoilla

Sadat ledit ovat jälleen syttyneet Lintuvaaran pihoilla
ja parvekkeilla. Tärkein
motivaatio lienee se, että
muutkin tekevät niin. Kyllä ne tietenkin ovat myös
kauniita, tuovat valoa pimeään, ehkä myös tuovat
mieleen joulun kun ne näppärästi korvaavat hankalat
kynttilät, jotka eivät edes
lyhdyissä tahdo palaa kunnolla. Niin tai näin, ne ovat
tulleet osaksi joulun ajan
rituaalia.

Itse asiassa nykyjoulun rituaalit eivät oikein täytä rituaalien tunnusmerkkejä. Rituaalithan ovat sarja toimintoja, jotka
tehdään tarkoin ennakkosuunnitelman mukaisesti. Niillä on
myös yhteisesti sovittu ja yhteisesti tunnustettu merkitys,
joka ulottuu syvemmälle kuin vain siihen hetkeen, jolloin toiminta on käynnissä. Rituaalin suorittaja tai siihen osallistuva
saa palkakseen tunne-elämän kokemuksen, joka voi olla hyvinkin voimakas. Rituaalit ovat monen uskonnon tärkeimpiä
tunnusmerkkejä.
Antropologit, nuo viisaat tapojen tutkijat ja tulkitsijat, sanovat,
että etenkin silloin, kun rituaaleihin osallistuu suuri joukko ihmisiä samanaikaisesti, niillä on myös yhteiskunnallista merkitystä. Niiden on nähty lisäävän yhteisöllisyyden ja yhteenkuuluvuuden tunnetta, jopa vähentävän aggressioita.
Se romanttinen – ja kenties romantisoitu – mielikuva, mikä
meillä on ”vanha hyvän ajan” joulusta, sisältää kokonaisen
sarjan rituaaleja, jotka varmaankin ovat valmistaneet ihmistä johonkin arjen yläpuolelle ulottuvaan tunne-elämykseen
ja samalla korostaneet perheen yhteisyyttä ja yhtenäisyyttä
osana laajempaa yhteisöä.
Jouluruokien valmistuksessa oli noudatettava tiettyä järjestystä ja aikataulua niin, että kaikki olisi oikeaan aikaan valmiina ja sopivan herkullista ja tavallista juhlavammin esiinpantuna. Lahjojen antaminen perheen sisällä korosti yhteisen
uurastamisen merkitystä ja palkitsevuutta. Raamatun luku tai
muu hartaus valmistivat mieltä joulukirkkoa varten. Tätä vielä
tehosti aikainen ylösnouseminen – ihan niin kuin laulussa kuvataan. Kirkossa taas koettiin yhteys seurakuntaan, muihin
kylän tai kaupungin asukkaisiin.
Tämän päivän joulussa on aika vähän jäljellä näistä rituaaleista. Kaupallisuus ja arkielämän vaatimukset ovat näivettäneet
jouluun liittyvät tapamme ja ohjanneet ne uusiin uomiin. Lahjojen ostamisesta – shoppailusta – on tullut tärkeä joulun osa
vaikkei shoppailu mitenkään enää joulun aikaan rajoitukaan.
Myös yhteisöllisyys on hävinnyt, perheet viettävät joulua kukin
omalla tavallaan. Ehkä ainoana yhdistävänä tekijänä on vielä
joulupukki, joka usein on kaupallinen ja jonka saapumisajan
määrää ennakkotilaus. Kovin persoonallista otetta tällaisen
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Neuvostoaikana itänaapurissa kirkkojen asema oli melko
huono eikä uskonnollista elämänmuotoa juuri kunnioitettu tai
näytetty. Toisin on tänään: ortodoksikirkot ovat täynnä kiihkeästi rukoilevia ja pyhien kuvien eteen polvistuvia ihmisiä.
Uskonnolliset rituaalit vetävät yhä enemmän väkeä. Olisiko
ihmisellä sittenkin perustavaa laatua oleva, ehkä biologiaan
pohjautuva tarve kokea rituaalien kautta jotain ylevää?
Eräs etiopialainen oppinut ihmetteli, miten on mahdollista,
että hänen viisas ja rationaalisesti ajatteleva isoäitinsä, perheen koossa pitävä voima, puhkesi aina vuolaisiin kyyneliin
kun uskonnollinen kulkue kulki kaupungilla. Olemmeko me
länsimaalaiset kyvyttömiä liikuttumaan harjoituksen puutteen
vuoksi?
Ehkä tarvitsemme enemmän rituaaleja. Ehkä vähät jäljellä
olevat rituaalimme olisi syytä ehostaa ja panna uudelleen
kuntoon.

LÄHIKAUPPA
LINTUVAARAAN?
KAUPUNKISUUNNITTELUKESKUKSEN
LINTUVAARAA KOSKEVIA HANKKEITA:
Lintukorpi II, muutos 112409
Suunnittelualue sijaitsee Lintuvaarantien ja Linnuntien
risteyksen pohjoispuolella.
Kaavamuutoksella muutetaan liike - ja asuinkorttelialueen
(K ja A) välistä rajaa ja korttelialueen sisäisiä järjestelyjä
vastaamaan paremmin liikerakennusten korttelialueelle
suunniteltua hanketta.
Viralliset tiedot kaavahankeesta löytyvät netistä:
www.espoo.fi/avoinespoo
kaavoitus (Suur-Leppävaara)

Suunnitelma on myös nähtävillä Leppävaaran yhteispalvelupisteessä, Sellon kirjastossa.
Asemakaavateknikon mukaan liikekortteliin tulisi kauppaliike eli vihdoin saisimme lähikaupan Lintuvaaraan.

Kukkasipulien istutustalkoot
Espoon kaupungin täyttäessä ensi vuonna 550 vuotta on
kaupungin viherpalvelut sopinut EOK:n ( omakotiyhdistysten
yhteisjärjestö ) kanssa talkoovoimin tehtävästä kukkasipulien
istutuksesta eri puolilla Espoota juhlavuoden kunniaksi.

Yhdistyksen johtokunta istutti ko. sipulit talkoovoimin ja toivottavasti keväällä tulos on näkyvillä ja piristää katukuvaa.

Myös Lintuvaaran omakotiyhdistys sai 200 narsissia ja 150
scillaa l. idänliljaa antamaan ilmettä Lintukulman ja seurakuntakoti Uutun kulmille. Väriksi tulivat kaupungin tunnusvärin
mukaan sininen ja keltainen.

Espoonkadun kuulumisia
Espoon budjetti on paketissa. Maauimala palasi ohjelmistoon pudottuaan taas kerran kaupunginjohtajan talousarvioluonnoksesta. Asukkailla on vielä tarkkuutta vaativa tehtävä
valvoa, että rakentaminen todella alkaa vuonna 2009 taloussuunnitelman mukaisesti. Yli kaksikymmentä vuotta vireillä
ollut hanke tuntuu olevan kaupunginjohtajalle se joustopalikka, minkä loputtomalla siirtämisellä tasapainotetaan hurjassa investointivauhdissa muita hankkeita.
Talousarvioneuvotteluissa päätettiin yllättäen, että Leppävaaran kunnallistekniikan rahoista rakennetaan urheilupuistoon lisää parkkipaikkoja. Lintuvaaran katujen ja kunnallistekniikan rakentamiseen tuolla päätöksellä voi olla tuhoisat
vaikutukset. Lintuvaara on ollut jo viime vuoden tilastoissa
hännänhuippuna vertailtaessa vanhojen alueiden katujen
ja viemäreiden rakentamistilannetta. Lintuvaaralaisten olisi
varmaan jo ennen joulua hyvä käydä Teknisen lautakunnan
puheilla tiukkaamassa, korjataanko epäsuhta ensi vuoden
päätöksiä tehtäessä vai aiheuttavatko parkkipaikat ja herättäjäjuhlat entistä suurempaa jälkeenjääneisyyttä.

Leppävaaran alueella on huutava pula neuvolatiloista. Eteläisen Leppävaaran osalta tilanne on korjautumassa. Lintuvaaran osalta neuvolatilanne on huolestuttava. Pajuniitty
on minun käsitykseni mukaan valmis rakennettavaksi, mutta
suunnitelmaa uusiksi neuvolatiloiksi ei vielä ole.
Pajuniityn ja kohta perään rakentuvan Uusmäen alueen uusien asukkaiden tulo palveluiden piiriin aiheuttaa pulan sekä
päivähoito- että koulupaikoista. Suunnittelua tuntuvat hidastavan kaupungin ylimmän johdon muotoutumattomat
haaveet yhteistyöstä Helsingin ja Vantaan kanssa palveluiden tuottamisessa.
Leppävaaran päivähoitopalvelut ovat kuin haulikolla ammuttuina paljolti pienissä yksiköissä. Nyt olisi tarve asiallisten
päiväkotitilojen rakentamiseen. Koulutilojenkin suunnittelulla on kiire. Pajuniityn rakentaminen alkaa pian, ellei sitten
Hartela pyri seisottamaan rakennuskelpoista aluetta hinnannousun toivossa Espoossa gryndereiden parissa varsin yleisen tavan mukaan.

Jatkuu sivulla 10.
Lintunen - 9

Espoon investointitarpeet ovat suuret. Kotikaupunkimme
väkiluvun kasvu on tällä hetkellä suurten kaupunkien joukossa ainutlaatuinen. Asukkaiden peruspalveluiden turvaaminen on syytä pitää kirkkaana mielessä. Leppävaara on jäänyt
sivuraiteelle vanhojen katujen ja viemäreiden sekä päiväkotirakentamisen osalta, mutta myös vanhemman ikäluokan
harrastustilojen ja palvelutalon puutteen vuoksi. Tarvitaan
palvelutalo sellaiseen paikkaan, että käyttäjät pääsevät sinne.
Vaikka taloussuunnitelmaan kirjatut investoinnit ovat huippuluokkaa, on luottamuselinten ulkopuolella valmisteltu
sekä uutta kaupunginteatteria että designmuseota. Kummankaan osalta ei edes kaupunginhallitus ole päässyt pohtimaan kustannuksia. Kaupunginteatteria on valmisteltu ohi

taloussuunnitelman niin, että siitä jotakin kerrotaan valmistelevan säätiön taholta luottamushenkilöillekin. Sen sijaan
designmuseota tuodaan tyylipuhtaasti nurkan takaa pimeästä.
Lintuvaaran ja Leppävaaran tarpeet ovat jääneet huomioimatta varmaan senkin vuoksi, että nykyisessä valtuustossa
valtaosa valtuutetuista asuu eteläisimmässä Espoossa. Alueen asioita on paikallisena asukkaana allekirjoittaneen lisäksi ollut ajamassa lähinnä Karl Koivunen. On ilahduttavaa,
että saimme paluumuuttajana Markku Markkulan takaisin
Lintuvaaraan, tervetuloa. Alueen valtuutettujen määrä on
niin pieni, että asukkaiden on syytä aktiivisesti ajaa alueen
ajankohtaisia asioita sekä yksityishenkilöinä että järjestöjen
kautta valtuustoryhmien ja virkamiesjohdon suuntaan.
Jukka Karhula

Poimintoja seurakunnan joulunajan tapahtumista
www.leppavaaranseurakunta.fi

Hartauksia ja messuja

Aattohartaus klo 16 Karakappelissa,
Terhi Muilu-Teinonen, Kullervo Latvanen.

Itsenäisyyspäivä 6.12.
Sanajumalanpalvelus klo 10 Leppävaaran kirkossa,
Jukka Raunu.

Aattohartaus klo 16 Perkkaan kappelissa,
Inkeri Juvela.

2. adventtisunnuntai 9.12.
Messu klo 10 Leppävaaran kirkossa,
Kalervo Salo, Heli Harjunpää, Kullervo Latvanen.
Messu klo 12 Perkkaan kappelissa,
Heli Harjunpää, Kullervo Latvanen.
Lucian päivä 13.12.
Varttuneen väen joulumessu klo 12 Leppävaaran kirkossa,
Kullervo Latvanen, Päiväkuoro.
3. adventtisunnuntai 16.12.
Anglican-Lutheran Worship Service 4 pm at Karakappeli
Chapel, Markus Asunta.
tiiistai 18.12.
Arjen adventtimessu klo 11.30 Leppävaaran kirkossa.
4. adventtisunnuntai 23.12.
Jouluhartaus klo 14 Uutussa,
Tarja Falkenberg.
Nuorten Aatonaaton hartaus klo 23 Perkkaan kappelissa,
Riikka Myllys.
Jouluaatto 24.12.
Lasten joulukirkko klo 11 Leppävaaran kirkossa,
Mari Mathlin, Elina Rantamäki, lapsikuoro.
Perheiden hartaus klo 15 Leppävaaran kirkossa,
Mari Mathlin, Elina Rantamäki.
Aattohartaus klo 15 KilonRistissä,
Inkeri Juvela.
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Aattohartaus klo 17 Leppävaaran kirkossa,
Terhi Muilu-Teinonen, Kullervo Latvanen.
Jouluyön messu klo 23 Leppävaaran kirkossa,
Timo Salo, Heli Harjunpää, Kullervo Latvanen.
Joulupäivä 25.12.
Sanajumalanpalvelus klo 7 Leppävaaran kirkossa,
Jukka Raunu, Elina Rantamäki, kirkkokuoro.
Sanajumalanpalvelus klo 9 Karakappelissa,
Jukka Raunu, Elina Rantamäki, kirkkokuoro.
Tapaninpäivä 26.12.
klo 10 Sanajumalanpalvelus Leppävaaran kirkko,
Riikka Myllys.
Uudenvuoden aaton aatto 30.12.
Joululaulumessu klo 10 Leppävaaran kirkossa,
Markus Asunta, Tarja Falkenberg.
Messu klo 12 Karakappelissa,
Markus Asunta.
Uudenvuoden päivä 1.1.2008
klo 12 Messu Leppävaaran kirkossa,
Kalervo Salo, Markus Asunta, Kullervo Latvanen.
Loppiainen 6.1.
Messu klo 17 KilonRistissä,
Inkeri Juvela, Pauliina Hyry.

Joululaulutilaisuuksia

Katri-Liis Vainion lauluoppilaiden konsertti
ke 19.12. klo 19 Karakappelissa.

Kauneimmat joululaulut
su 9.12. klo 16 KilonRistissä
ti 11.12. klo 18 Uutussa
ke 12.12. klo 19 Karakappelissa
to 13.12. klo 19 Perkkaan kappelissa
su 16.12. klo 17 Leppävaaran kirkossa, Kamariorkesteri
Juvenalia johtajanaan Janne Hanhijärvi
su 16.12. klo 19 Leppävaaran kirkossa, Kamariorkesteri
Juvenalia, johtajanaan Janne Hanhijärvi
Lasten kauneimmat joululaulut
su 16.12. klo 15 Leppävaaran kirkossa, lapsikuoro
Yön kauneimmat joululaulut
ke 19.12. klo 22 Leppävaaran kirkossa, kirkkokuoro.
Raitin Pysäkin kauneimmat joululaulut
to 20.12. klo 13 Raitin Pysäkillä, Konstaapelink. 1,
Päiväkuoro

Safarikuoron loppiaiskonsertti
su 6.1. klo 16 Leppävaaran kirkossa. Kuoroa johtavat Viive
Mäemets ja Tommi Niskala. Puhe Juha-Pekka Rissanen.
Vapaa pääsy, ohjelma 5 €.

Tapahtumia
Pikku enkelin matka jouluun
Alle kouluikäisten lasten ja heidän perheidensä perinteinen
joululaulutilaisuus ma 17.12. klo 16 ja 17.30 sekä ti 18.12.
klo 9.30 ja 11 Lasten kappeli Arkissa.
Varttuneen väen joulumessu ja joulupuuro to 13.12. klo 12
Leppävaaran kirkolla.
Arjen adventtimessu ja joulupuuro ti 18.12. klo 11.30
Leppävaaran kirkolla.

Christmas Carols
friday 21st December 7 pm at Leppävaara Church.

Konsertteja
Kamarikuoron joulukonsertti
9.12. klo 18 Leppävaaran kirkossa. Leppävaaran Kirkon
Kamarikuoro johtajanaan Kullervo Latvanen, Pauliina Hyry,
urut, Kalervo Salo, puhe.
Juvenalia-kuoron Joulukonsertti
pe 14.12. klo 19 Leppävaaran kirkossa.
Veräjäpellon kuoron Joulukonsertti
la 15.12. klo 19 Leppävaaran kirkossa.

HAMMASLÄÄKÄRI
Lintuvaarassa
lähelläsi

Koko loppu- ja alkuvuoden tarkastus ja peruspuhdistus 100 e,
Kela korvaa tästä n. 30 %. Emme veloita toimisto- tai
iltalisiä.
Soita, kysy, myös sähköpostitse.
Hammaslääkäri Mira Ylihärsilä
Merja Jämeri
Lintuvaarantie 55, 02660 Espoo puh. 050 - 528 44 53
lintuvaaranhml@wippies.com
merja.jameri@netti.fi
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