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OMAKOTIYHDISTYS JÄRJESTÄÄ
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KAHVITARJOILU, josta huolehtii koulun 4 B-luokka.

TERVETULOA tutustumaan ajankohtaiseen asiaan!
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Puheenjohtajan terveiset
olisi varmaan mahdollisuus työskennellä
etätyöpisteessa, jos sellaisia olisi tarjolla. Lisäksi ikääntyvien palveluasunnoilla
tuntuisi olevan runsaasti tarvetta. Voin
välittää ideoita eteenpäin yhteydenottojen
perusteella.
YIMBY-ilmiöstä
Lehtitietojen mukaan Tukholmassa ja
Rotterdamissa on NIMBY (not in my
backyard) ilmiölle syntynyt vastakkainen
liike eli YIMBY (yes in my backyard). Alueemme hankkeista käytävää keskustelua
seuratessa sama ajatus herää eli emmekö kuitenkin asu kaupungissa ja kaupunki
väistämättä kehittyy ajan myötä ja erilaisia
uusia palveluita tarvitaan. Vanhasen esittämässä ’pallukkamallissakin’ ajatuksena
on tuoda palveluita ja työpaikkoja mahdollisuuksien mukaan lähemmäksi asunLintuvaaran keskustasta
toja. Varmasti monen omakotiasukkaan
Elokuussa pidettiin yhteispalaveri Lintu- kannattama malli, vaikka lehdistö onkin
vaaran keskustan kiinteistönomistajien ja sen tehokkaasti pyrkinyt tyrmäämään.
kaupungin edustajien kanssa. Me yhdistyksen edustajatkin pääsimme mukaan Tervetuloa jäseneksi!
ideoimaan sitä, miten voisimme edistää
Lintuvaaran keskustan rakentumista kes- Yhdistyksemme jäsenmäärä on laskekustatoimintojen kaava-alueella. Ihmetystä nut Suomen Omakotiliittoon liittymisen
herätti se seikka, että alueen kiinteistön- jälkeen. Nyt olemme Omakotiliiton paiomistajat eivät uskoneet ollenkaan uusien kallisyhdistys. Olisikohan yhtenä syynä
liikkeiden
menestymismahdollisuuksiin, ollut epätietoisuus siitä, miten yhdistykvaikka 10 km säteellä onkin tuhansia osto- seen oikein liitytään? Jäseneksi haluavat
kykyisiä kuluttajia. Liiketiloja ehdotimmekin liittyvät Suomen Omakotiliittoon (www.
tarjottavaksi esimerkiksi ravintolatoimin- omakotiliitto.fi). Liittymislomakkeessa on
taan ja toimistohotelliksi. Monella meistä tärkeää valita paikallisyhdistys kohtaan

Lintuvaaran Omakotiyhdistys. Postin kautta liittyminen käy helpoiten postittamalla kuponki tämän
lehden takasivulta. Postimaksua ei tarvitse maksaa. Omakotiliiton jäsenmaksu tulee säästettyä
hyödyntämällä liiton valtakunnallisia jäsenetuja ja
miksemme kannattaisi valtakunnallisen liiton pyrkimyksiä pitää omakoti- ja pientaloasumisen puolia
päätöksenteon rattaissa eri hallintoelimissä?
Kuntavaaleista
Lopuksi vielä muistutus siitä, että kenties kuntavaaliehdokasta valitessa kannattaa kiinnittää huomiota myös ehdokkaan asuinalueeseen. Olisi hyvä
saada kuntamme päätöksentekoon mukaan lisää
aktiivisia lintuvaaralaisia.
Hyvää syksynjatkoa!
t: Teijo Porkka
Lintuvaaran OKY, puheenjohtaja

Lintuvaaran Omakotiyhdistyksen hallituksen jäsenet 2008
Anne Kangas
Aslak (Juha) Pentikäinen
Maija-Liisa Marjomäki
Margit Lundström
Marion Ticklen
Merja Jämeri
Outi Kleemola
Pauli Leinikki
Turo Heikkinen
Teijo Porkka
Tuula Snow

040 5884496
rahastonhoitaja 0400 939440
040 7509417
050 4420696
041 5357232
050 5284453
050 5231325
040 5524314
varapuh. joht. 050 4839289
pj/ sihteeri
050 3038285
0400 604887
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e-mail:
e-mail:
e-mail:
e-mail:
e-mail:
e-mail:

anne.kangas@tietoenator.com
aslakp@netti.fi
maija-liisa.marjomaki@espoo.fi
margit.lundstrom@gmail.com
marion.ticklen@kolumbus.fi
merja.jameri@netti.fi
outi.kleemola@pihapaakari.fi
pauli.leinikki@fimnet.fi
tjh@fl460.com
teijo.porkka@gmail.com
tuula.snow@wsoy.fi

Yhdistyksen nettisivut sijaitsevat osoitteessa: http://www.lintuvaara.fi
Ilmoitustaulu omakotiyhdistyksen tiedotteita varten on asiamiespostin ja kukkakaupan edessä. Lintunen, Lintuvaaran
Omakoti ry:n tiedotuslehti ilmestyy neljästi vuodessa: maaliskuussa, toukokuussa, syyskuussa ja joulukuussa.
Lintuvaaran Omakotiyhdistys r.y on Suomen Omakotiliiton
r.y:n paikallisyhdistys. Jäseneksi liittyminen www.omakotiliittofi/LIITY JÄSENEKSI, jäsenmaksu 20 EUR/v.
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Lintuvaaran Omakotiyhdistyksen tilinumero:
Nordea-Leppävaara 238618-9514
Taitto: Sasu Saarnia
Painopaikka: Kopio Niini Oy, Pursimiehenkatu 26, 00150 Helsinki
Toimitus: Lintuvaaran Omakotiyhdistys ry.
Levikki: 1800 kpl.

OMAKOTITALKKARI PALKATTU
LINTUVAARAAN

Omakotitalkkari tarjoaa erilaisia kiinteistön- ja kodinhoitoon liittyviä palveluja
ensisijaisesti vanheneville
omakotiasukkaille, jotta he
voisivat asua omissa kodeissaan mahdollisimman
pitkään. Hän toki palvelee
mahdollisuuksien mukaan
kaikkia yhdistyksemme jäseniä.

Palvelun edellytyksenä on
liittyminen yhdistykseemme takakannessa olevalla
lomakkeellaa (maksuton)
Lintuvaaran omakotitalkkari
tai internetin kautta www.
Harald Tuomisalo
omakotiliitto.fi - Jäsenyys.
Paikallisyhdistyksen nimien kohtaan muistakaa kirjoittaa Lintuvaaran Omakotiyhdistys.
Omakotitalkkari käy siivoamassa sekä tekemässä pienimuotoista kiinteistön kunnostusta. Ammattiosaamista vaativaa
työtä hän ei voi tehdä (esimerkiksi vaativia sähkö- ja putkitöitä) vaan ajatuksena on antaa ns. naapuriapua ja tavallista jokamiestyötä. Palvelussa olemme noudattaneet Omakotiliiton
valtakunnallista omakotitalkkariprojektia.
KOKEMUKSIA OMAKOTITALKKARISTA
Noin 3 kuukauden ajan on Lintuvaarassa toiminut omakotitalkkari Harald Tuomisalo. Palvelua on käytetty kohtalaisen
mukavasti, mutta vapaita aikojakin kyllä löytyy. Kesän työtehtävinä Haraldilla on ollut mm. nurmikon leikkuuta, aidan
ja ikkunoiden pesua, oksien leikkuuta ja silppuamista yms.
Syksyä ja talvea kohti mennessä työalueet muuttunevat lehtien haravoimiseen, pihojen siistimiseen ja lopuksi lumen luomiseen ja polkujen hiekoittamiseen. Käyttäkää ihmeessä
kyseistä apua tarvittaessa.
Haraldia haastatellessa hän mainitsi, että työ on siinä mielessä palkitsevaa, että siinä todella voi oikeasti auttaa ihmisiä.
TALKKARIN TILAAMINEN
Haraldiin saa yhteyden suoraan soittamalla H. TUOMISALO
p. 040 - 5852037.
Hänen kanssaan sovitaan ajasta ja työhönopastuksesta.
Talkkarin työaika on arkipäivisin 9 - 15.
Vähimmäistilaus on 2 tuntia.
Työveloitus on 7 EUR/tunti, joka maksetaan hänen antamallaan pankkisiirrolla.
Vaikka vuosi onkin jo syyspuolella, muista maksaa (jos
unohtunut) Omakotiyhdistyksen jäsenmaksu. Täten voimme turvata, että Omakotiyhdistyksellä on toimintaedellytyksiä ajaa yhteisiä asioitamme eteenpäin tulevaisuudessakin.

HAMMASLÄÄKÄRI
Lintuvaarassa
lähelläsi
Tarkastukset, puhdistukset, ienhoidot, paikkaukset
yms. Teemme myös valkaisuja ja proteeseja. Emme
veloita toimisto- tai iltalisiä.
5 - 10 % alennus Lintuvaaran Omakotiyhdistyksen
jäsenille!
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

Puutarhajätettä ei saa heittää luontoon!
Helsingin Sanomat kirjoitti 3. syyskuuta asiasta, joka koskettaa meitä kaikkia oman pihan omistajia. Suomen ympäristökeskus on huolissaan puutarhakasvien leviämisestä luontoon. Juurakot, juurenkappaleet ja siemenet jatkavat metsän reunassa uutta elämäänsä
ja valloittavat tilaa luonnonkasveiltamme. Lintuvaaran tienpenkoilla
kasvaa villinä esimerkiksi jättipalsamia, joka alunperin on viljelykarkulainen, eikä suinkaan luonnonkasvejamme.
Toinen erittäin tärkeä näkökohta on, että kaupungin alueelle kipatut
puutarhajätteet näyttävät epäsiisteiltä lenkkeilyalueidemme vieressä. Vaikka ne ovatkin biojätettä, niin esimerkiksi oksien maatuminen
kestää vuosia. Leikatut pensaiden ja puiden oksat on helppo hakettaa ja levittää katteeksi pensaiden juurelle. Rikkaruohot ja lehdet
voidaan kompostoida omalla tontilla, ja kiitokseksi saa mitä parhainta kompostimultaa pihamaan kasveille lisäravinteeksi.
Puutarhajätteet voi myös kuljettaa peräkärryllä pienjäteasemille,
joista lähin sijaitsee kan takana Konalassa. Kärryllisen vieminen
on helppoa ja vaivatonta, eikä edes kallista lystiä. Pidetään viihtyisä
Lintuvaara siistinä!
Konalan sorttiasema
Betonitie 3
Puutarhajätettä otetaan vastaan huhtikuun alusta joulukuun
loppuun (myös leutoina talvina):
ma-pe 7-21,
la-su suljettu
Hinnat puutarhajätteelle( ei kantoja ja paksuja juurakoita):
- 5 euroa/peräkärry
sorttiaseman vuokrakärry 3 tuntia 5 euroa + jätemaksu 5
euroa
Peräkärryn voi varata ma-pe klo 8.30-16 numerosta 1561611.
Lisätietoja sorttiasemista osoitteessa www.ytv.fi
Outi Kleemola
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Perennapenkin perustaminen
Perennaryhmät
tuovat
väriä ja pehmeyttä niin
suureen, kuin pieneenkin
pihaan. Silmänilon lisäksi
perennoja voidaan käyttää
tilanjakajina, maanpintojen
peittäjinä ja rajapintojen
häivyttäjinä. Sisäänkäyntiä
ja oleskeluterassia saadaan perennojen avulla
viihtyisimmiksi. Perennat
voidaan istuttaa omaksi
penkikseen tai niitä voidaan käyttää pensaiden
edustoilla tai puiden alla.
Pihalta saattaa löytyä käyttöä maanpeiteperennoille paikoissa, jossa nurmikko ei kasva
varjon tai paahteen vuoksi. Vihreät havu- tai pensasryhmät
eri sävyissään antavat rauhallisen taustan perennaryhmälle.
Perennaryhmän perustaminen ei ole vaikeaa ja onnistuu aika
pienelläkin vaivalla, kunhan ottaa muutamat asiat huomioon.
Jotta kukkaloistosta voidaan tulevaisuudessa nauttia, on
ensiarvoisen tärkeää valita oikea kasvi oikealle paikalle. On
otettava huomioon valo-olosuhteet ja maaperän kosteus.
Kuivassa aurinkoisessa paikassa on turha yrittää kasvattaa
kostean ja tuoreen maan kasveja. Runsas kastelukaan ei silloin auta. Monet auringon perennat kasvavat varjossa, mutta
kukkiminen on heikonlaista.
Kasvien valintaa määrää perennapenkin haluttu korkeus ja
katselusuunta. Mikäli kukkia katsellaan joka suunnasta, korkeimmat sijoitellaan keskelle, keskikorkeat tukevat korkeimpia ja reunimmaisina ovat matalimmat kasvit. Muussa tapauksessa korkeimmat komeilevat takana muiden taustalla.
Perennojen laajasta valikoimasta löytyy värejä hillityistä
leiskuviin. Suunnitteluvaiheessa on hyvä miettiä omia värimieltymyksiään ja muun ympäröivän kasvillisuuden värejä.
Kirkkaan punainen, keltainen, oranssi ja liilan sävyt saavat
aikaan voimakkaita kontrasteja ja lopputulos on värikylläinen.
Pehmeämmän vaikutelman saa aikaan vaaleanpunaisesta,
sinisen sävyistä, pinkinpunaisesta, valkoisesta ja harmaasta. On hyvä muistaa, että valkoinen raikastaa ja puhdistaa
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vierellään olevia värejä. Harmaa ja rehevä vihreä lehdistö,
esimerkiksi kuunliljat, rauhoittavat ryhmää. Kukkien värin lisäksi voi leikitellä erilaisilla lehtimuodoilla, sillä perennojen
kukinta-ajat ovat kuitenkin suhteellisen lyhyet. Perennapenkki kannattaa suunnitella siten, että koko kasvukaudeksi riittää
katseltavaa. Toisaalta, jos keskikesällä oleskelee enimmäkseen mökillä, on turhaa valita pihalleen heinäkuussa kukkivia
perennoja.
Perennapenkkiä elävöittämään sopivat hienosti luonnonkivet, kukkivat pensaat ja havupensaatkin. Koristeheinät antavat mukavan säväyksensä ja astetta luonnollisemman vaikutelman. Kukkivat köynnökset, kuten suurikukkaiset kärhöt
tukikehikoissaan, tuovat perennapenkille lisää korkeutta ja
ilmettä. Mikäli perustettava penkki on yli 1,5 metriä läpimitaltaan, on kasvien lomaan hyvä asetella jo istutusvaiheessa
askelkiviä jatkon hoitotöitä helpottamaan. Perennapenkkiin
voi myös jättää alueen kesäkukille, joita voi maun mukaan
vaihdella vaikka vuosittain. Jotta nurmikko ei pääse valtaamaan tilaa penkissä, voidaan se rajata esimerkiksi noppakivillä. Saman asian ajaa tuuheiksi kasvavat reunakasvit, kuten
matalimmat kurjenpolvet, jättipoimulehti ja kuunliljat.
Jotta perennat pääsevät mahdollisimman hyvään kasvuun,
on niillä oltava riittävästi hyvää, lannoitettua ja rikkaruohotonta multaa ympärillään. Multasyvyydet vaihtelevat kivikkokasvien 10 sentistä korkeimpien vaatimaan puoleen metriin. Perennat viihtyvät kokopenkissä, jolloin talvimärkyydestäkään
ei ole haittaa. Mikäli perennapenkkiä suunnittelee puun viereen, on hyvä käyttää juurimattoa estämään juurien pääsyn
istutusalueelle.
Syksy on parasta istutusaikaa. Taimimyymälät myyvät perennansa edullisin hinnoin pois talven alta. Mikäli taimet ovat jo
ostamisvaiheessa suurikokoisia, kannattaa ne jakaa jo istutusvaiheessa. Valikoimaa on paljon, mutta kannattaa kuitenkin pitää pää kylmänä ja hankkia samaa perennaa vähintään
3-5 kpl, jotta lopputuloksesta ei tule levotonta. Samalla voi
piilottaa sipulikukkia mullan alle, jotta heti pitkän pimeän ajan
jälkeen saa nauttia iloisista kevään väreistä.
Outi Kleemola
Pihapaakari

Tarvitsetko kunnollista lämpökompostoria?
Lintuvaaran Omakotiyhdistyksen kautta voit ostaa Vantaan Starkista Biolan 220
lämpökompostorin edulliseen
hintaan 410 €, sis. 22 € alv/
kpl netto. Hinta on voimassa
niin kauan kuin toimittaja ei
korota hintojaan.
Starkin varastoon varataan
kompostoreita antamamme
tilausmäärän mukaisesti ja
toimitamme heille nimilistan.
Kompostorit maksetaan noudettaessa. Sitovat ilmoittautumiset 22.10.2008 mennessä Anne Kankaalle, sähköpostitse: anne.kangas@tietoenator.
com tai puhelimitse: 040 588 4496. Ilmoitathan samalla haluatko ruskean vain vihreän kompostorin.
Biolan Pikakompostori 220 on suunniteltu keittiöjätteiden
ympärivuotiseen kompostointiin. Kompostorin tilavuus riittää
suurenkin perheen keittiöjätteiden kompostointiin. Voit kompostoida Pikakompostorissa myös pienen pihamaan ja puutarhan jätteet.
Biolan Pikakompostorin tehokas lämpöeristys pitää kompostoitumisen käynnissä kylminäkin vuodenaikoina. Osoituksena talvitoimivuudesta Biolan Pikakompostori 220 on saanut
ensimmäisenä Suomessa yhteispohjoismaisen Joutsenmerkin käyttöoikeuden.

Isänpäivä
9.11.

Mitä lahjaksi isälle?
Anna lahjakortti laadukkaaseen
Jatoman-kasvohoitoon.
1 h 15 min hoito: à 70 € (norm. 85 €)
Tarjous on voimassa 8.11. 2008 asti,
lahjakortti tulee käyttää 31.12.2008 mennessä.
Tutustu hoitoihin osoitteessa www.astara.ﬁ

Pikakompostorissa on umpinainen pohja ja kumitiivistein tiivistetyt kansi ja alaluukku. Tämä rakenne estää tehokkaasti
haittaeläinten pääsyn kompostoriin. Kannen muotoilu palauttaa tiivistyneen kosteuden kompostiin ja vähentää kastelutarvetta.
Pikakompostorin ilmanvaihtoratkaisu on patentoitu. Säädettävän ilmanvaihtoventtiilin ja lämpömittarin avulla voit helposti hallita kompostorin toimintaa olosuhteiden mukaan. Tämä
on erityisen tärkeää kompostoitaessa talvisaikaan pieniä jätemääriä.
Kompostorin sisällä kulkevan ilmanjakoputkiston avulla on
ratkaistu pienkompostoreiden kaksi perusongelmaa: putkisto tuo ilman kompostimassan keskelle, missä ilmaa eniten
tarvitaan. Näin palaminen on tehokasta, eivätkä kompostin
reunaosat kuivu liiallisen ilmastuksen vuoksi. Putkisto estää
kompostimassan tiivistymistä ja vähentää siten kompostin
sekoittamisen tarvetta.
Tekniset tiedot:
Tilavuus		
Korkeus		
Pohja-ala		
leveys x pituus
Materiaali		
Eristemateriaali
Ilmanvaihto
Muuta		
Väri		
Takuu		

220 litraa
120 cm
61 x 61 cm
75 x 79 cm
pakkasen kestävä UV-suojattu polyeteeni
freoniton polyuretaani
säädettävä, patentoitu
lämpömittari
vihreä tai ruskea
materiaali- ja valmistusvirhetakuu 5 vuotta

**************************
JÄSENPALKINNOT
Ennen kesäkuun loppua liittyneiden jäsenten
kesken arvotut palkinnot osuivat seuraaville
Omakotiliiton kautta liittyneille yhdistyksemme jäsenillemme:
TYYLIKÄS RUUKKUPUUTARHA kirja meni
Lasse Hantulalle, Punarinnantie 19.
KUKKIVA PIHA KOKO KESÄKSI kirjan sai
Eero Nieminen, Jääskeläntie 33.
Toivottavasti kirjoista on iloa ja inspiraatiota
voittajille!
Kiitokset WSOY:lle kirjojen lahjoittamisesta.
****************************

Kauneushoitola Astara, Sokerilinnantie 4, 02600 Espoo
Aukioloajat: arkisin 10-18 (iltaisin sopimuksen mukaan),
lauantaisin 10-14
Ajanvaraukset aukioloaikana: puh. (040) 587 0201
Sähköposti: info(at)astara.ﬁ • Internet: www.astara.ﬁ
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Espoonkadun kuulumisia
Tätä kirjoitettaessa eletään harmaita päiviä.
Kauhajoen tapahtumat ovat järkyttäneet kaikkia.
Ehkä on meidän itse kunkin aika miettiä ajankäyttöämme ja lasten kohtaamista.
Olisiko Espoossakin aika saada päiväkotipaikkojen määrä ja hoidon resurssit kuntoon. Vuosien mittaan on hyvää tarkoitettu ja tehtykin
hyvää. Samalla on tehty myös pahaa. Enää
kolme vuotta täyttäviä ei eroteta pienten ryhmästään heidän syntymäpäivänään, mutta osa
heidän hoitoonsa tarvittavista rahoista viedään saman tien, Espoon
mitassa 1,7 milj. euroa. Joka vuosi jää lapsilta puuttumaan aikuisten sylejä ja käsiä. Peruskouluihin kaupunginjohtajan budjettiesityksessä tarjotaan 2%:n tuntien leikkaus. Muuta rahaa on nipistetty
kaksinkertaisesti, yhteensä n. 2 milj. euroa. Lasten- ja nuortenpsykiatriaan on taas jonot ja hoitokertoja on harvennettu tehottomiksi.
Ehkä Kauhajoelta pitäisi oppia toinen suunta?
Nuorisotila Lintuvaaraan ja viivyttelemättä! Lintuvaaran ja Kilon nuorisotilan puute on arvioitu Espoossa nuorisotilahankkeista
kiireellisimmiksi. Nuorisotoimi olisi kerrotun mukaan jo vuokrannut
Lintuvaarasta nuorisotilan, jos sellainen olisi löytynyt. Eipä taida
löytyä. Tila on rakennettava, tai sitä ei saada. Sopivia paikkoja
kyllä on. Tässä olisi uusi haaste alueen ihmisille. Kunnallisvaalit
ovat hyvä kehys viedä haastetta eteenpäin valtuustoon pyrkiville ja
valtuustoryhmille. Meillä on hyviä kokemuksia siitä, että yhdessä
voimme vaikuttaa suurempiinkin päätöksiin, miksei sitten nuorisotilaan.
Hän on täällä tänään, nimittäin maauimalan paimentaminen.
Uimalahanke on taas kerran pysähdyksissä, riidellään siitä, ketä
arkkitehtikilpailuun osallistunutta suunnitteluryhmää on kohdeltu
palkintolautakunnan, lautakunnan ja KH:n taholta huonosti. Puhetta
johtanut vastuullinen virkamies unohti teettää päätöksen voittajasta,
lautakunta teki päätöksen ja soppa oli valmis. Sitten kaupunginhallitus äänestäen päätti, että hankinta keskeytetään. Yksimielisesti päätettiin, että suunnittelija on valittava 30. 9. mennessä. Yksi
suunnittelijataho valitti ja haki muutosta. Asia on kesken ja tulee
sähläämisen jälkeen kaupunginhallitukseen uudelleen 6.10.08.
Paimentaminen jatkuu.

Hissun kissun on valtuustossa päätetty siirtää kaikki Espoon
kaupungin rakennukset perustettavaan liikelaitokseen, kirjanpitoarvo n. 580 milj. euroa. Niistä vaaditaan kaupungille tuottoa, lue
voittoa. Keskusteltu on 5 – 6,5%:n voitosta, n. 30 miljoonasta.
Maksajina ovat koulut, päiväkodit, terveyskeskukset, nuorisotoimi,
virastot, siis veronmaksajat - uudelleen - maksettuaan rakennukset
jo kerran.
Oma käsitykseni on, ettei Espoon sähkö / EON –munauksesta ole
paljon opittu. EON:n myynnin jäljiltä rahastoissa on 700 milj. euroa
sijoitettuna. Tästä tosin on tänä vuonna kadonnut 20 miljoonaa sijoitustappioina. Jos ajatellaan, että tuottoakin olisi pitänyt tulla, on
kadonnut 40 miljoonaa kaupunkilaisten sähköyhtiön kautta maksamasta varallisuudesta.
Lintumetsän koulun opetukseen on koulutuslautakunta päättänyt
muutoksen. On esitetty, että Lintumetsän kouluun perustettaisiin
musiikkiluokka. Tarkoituksena on varmaankin ollut turvata Lintuvaaran koulun oppilaiden musiikkiluokkatyöskentelyn jatkoa. Toivotan onnea. Päätös voi myös merkitä, että osa alueen lapsista
ei mahdukaan Lintumetsän kouluun. Musiikkiluokka Lintumetsän
koulussa voi viedä alueen oppilailta oppilaspaikkoja - myös niiltä
oppilailta, jotka ovat opiskelleet Lintuvaaran koulun musiikkiluokalla.
Pääkaupunkiseudulla olisi syytä siirtyä yhteen lipun hintaan,
1,80 euron seutulippuun, esitti Espoon kaupunginhallitus YTV:lle.
Ei kelvannut esitys Helsingille, Vantaalle eikä YTV:n hallitukselle.
Selitystyö jäi Espoolaisilta tekemättä. Järkevä esitys, mikä olisi lisännyt joukkoliikenteen käyttäjiä ja pienentänyt matkustajien kuluja,
jäi toteuttamatta. Helsinkiläiset hylkäsivät aloitteen, kun eivät ymmärtäneet sen sisältöä. Asiaan on syytä palata ensi vaalikaudella.
Lintuvaaraan, Helmipöllönmäkeen ja Painiittyyn on tulossa uusia taloja ja asukkaita. Uusista palveluista mm. neuvolasta ei vieläkään
tiedetä. On kerrottu asetetun kolmen kaupungin johtoryhmä alueen
suunnittelua miettimään. Luulen, että johtoryhmä kaipaisi lähiaikoina alueella jo asuvilta vähän vauhditusta. Muuten ollaan taas Lintuvaarassa 25 vuoden aikana tutuksi tulleessa tilanteessa. Väkeä
tulee ovista ja ikkunoista, ei ole kouluja eikä päiväkoteja.
Ruska on koristellut maiseman ja Espoo siirtyy aivan kohta uuteen
vaalikauteen.
Kiitos lukijoille kuluneista neljästä vuodesta!

Rakentamislistalle on sitten viimeisen budjettikäsittelyn tupsahtanut
paljon yksityisrahoituksella rakentamista, mikä nostaa vuosittaisia
kuluja. Teatteri on tulossa rakennettavaksi, julkisuudessa aiemmin
esitellystä karsitulla budjetilla. Nyt on syytä valvoa, että ne valtuutetut, jotka te päästätte valtuustoon, eivät lipeä maauimalapäätöksestä.

Jukka Karhula

Lintulaaksossa näkyy kulttuurien kirjo

Minä opiskelen suomea toisena kielenä koulussa. Minä pidän
paja päivistä suomen tunnilla ja opiskelen mielellään kaikkea mitä
opettaja sanoo. minun mielestä mikään ei ole tylsää. Se oli kivaa kun
tanssimme Runan kanssa. Runa opetti intialaista tanssia meille. Se
oli hauskaa. mielestäni oli kiva haastatella äitiä millainen lapsuus
oli. Sitten tein savesta talon ja taulun äitien päivä lahjaksi äitille.

Lintulaakson koulu on loppusuoralla lukuvuoden mittaisessa yhteistyössään Helinä Rautavaaran etnograafisen museon kanssa Taide
Meille ja Heti – yhteisprojektissa eri koulujen ja kulttuurilaitosten
kanssa ympäri Suomea. Projektipäällikkönä toimii museolehtori
Ilona Niinikangas ja projektiryhmässä suomi toisena kielenä opettajat Riika Kotka, Soile Saarikivi ja Taru Kantonen. Projekti on osa
valtion taidemuseon ohjaamaa Euroopan Unionin Yhdenvertaisten
mahdollisuuksien - teemavuoden kulttuurihankkeita. Yhteisprojektin
tavoitteena on maahanmuuttajataustaisten oppilaiden suomen kielen oppimisen lisäksi vuorovaikutustaitojen kehittäminen. Samalla
projekti tukee koulun kansainvälisyysteemaa.

alakoulun rehtori
kaupunginvaltuutettu
kaupunginhallituksen jäsen

Lilos 3b
Kaikki on kivaa.joskus on pajoja. minusta mikään ei ole tylsää.
Kerran tein naamion pahvista. Sitten kirjoitin tarinan minun
naamiosta.sitä käytettiin naamiasissa.opetin muille somalialaisia
leikkejä. Retki museoon oli tosi kiva musta kivoin oli jumalten
tarina eräästä patsaasta jolla oli monta kättä. Kerran opettaja
luki sadun Kalevalasta miten maailma synty sitten minä keksin
oman tarinan miten maailma syntyi ja kirjoitin sen.
Shamso 2b
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Ympäristöagentit hiippailemaan koteihin

Ympäristöasiat ovat esillä tiedotusvälineissä ja ihmisten ajatuksissa
ja puheissa yhä useammin. Lintulaakson koulussa valittiin sen vuoksi
tänä vuonna erityisesti painotettavaksi opetussuunnitelmasta aihekokonaisuus Vastuu ympäristöstä, hyvinvoinnista ja kestävästä tulevaisuudesta. Päätimme yhtenä lukuvuoden toimintamuotona ruveta
tavoittelemaan koulullemme Vihreää lippua. Lippu on palkinto hyvin
toteutetusta ympäristöopetuksesta, joka etenee kansainvälisen EcoSchools-ohjelman mukaisesti. Työskentelyä ohjeistaa ja sen tuloksia
arvioi Suomen Ympäristökasvatuksen seuran Vihreä lippu-toimikunta.
Vihreä lippu -toimintaan kuuluu olennaisena osana ympäristöraadin
toiminta. Raatiin valitaan kultakin luokalta oppilaiden edustaja koko
lukuvuodeksi. Lisäksi raatiin kuuluu opettajien ja muun henkilökunnan
jäseniä. Raati valitsee lukuvuodeksi teeman. Tänä vuonna se tulee
olemaan jätteiden vähentäminen. Teeman valinnan jälkeen suunnitellaan ja totutetaan alkukartoitus, kehitellään ja toteutetaan monenmoisia opetustuokioita ja mahdollisesti vierailujakin. Tarkoitus on oppia tietoiseen, vastuulliseen toimintaan, jossa ympäristöasiat otetaan
luontevasti huomioon.
Vuoden mittaan tieto ympäristöasioista kulkeutuu lasten mukana varmasti myös koteihin. Lapset voivat opettaa toisilleen ja meille aikuisillekin toimintatapoja, joiden avulla voimme ehkä hieman pienentää
ekologista jalanjälkeämme. Oma toiminta voi vaikuttaa myös ympäristön siisteyteen ja siten viihtyisyyteen. Silti on hyvä muistaa, että aikuiset kantavat vastuun nykyhetken päätöksistä.
Kevätlukukauden lopulla Suomen Vihreä lippu-toimikunta käsittelee
raportin, jonka laadimme yhdessä, päättää sen perusteella, myöntääkö se meille oikeuden lipun käyttöön. Jos saamme lipun, voimme
tyytyväisinä lähettää edustajamme lipunluovutusjuhlaan ja saamme
komean lipun hulmuamaan salkoon jo ennen kevätjuhlaa. Se on silloin
palkinto hyvin tehdystä ympäristötyöstä.
Tehtävämme on tärkeä. Se on haastava sikälikin, että YTV:n alueella
toteutetun jätemäärien seurannan mukaan koulumme jätemäärät ovat
samankokoisten koulujen jätemääriin verrattuina jo nyt varsin pienet.
Vihreä lippu-toiminta vaikuttaa kuitenkin myös koulun ympäristöön,
erityisesti koteihin. Toivomme, että jätemääriä ja -lajittelua tarkkailevia
ympäristöagentteja kannustetaan kotonakin harjoittelemaan tärkeää
käytännön asiaa.

terv. Lintulaakson koulun henkilökunta

Uusiutunut kirjasto ja kirjaston avajaiset
Lintuvaaran koulussa

Lintuvaaran koulu oli mukana Espoon koulukirjastojen kehittämishankkeessa. Mukana on jo suurin osa espoolaisista, Espoossa aloitettiin
koulukirjastojen kehittäminen vuosituhannen vaihteessa. Koulumme
kirjasto suljettiin uudistustyön vuoksi viime keväänä ja nyt uusi kirjasto
on valmiina käyttöön.
Kirjastossa työskenteli kevään aikana Espoon kaupungin koulukirjastoja varten palkkaama kirjastonhoitaja. Hänen kanssaan käytiin läpi
koko kirjaston kirjat poistaen huonokuntoiset ja vanhentuneet niteet.
Jäljelle jääneet kirjat luetteloitiin PrettyLib-kirjastotietokantaan. Ne
muovitettiin, tarroitettiin ja järjestettiin luetteloinnin mukaan. PrettyLibtietokanta mahdollistaa tilastojen laatimisen ja helpottaa kirjastonhoitajan työtä sekä mahdollistaa muiden koulujen kokoelmien vertailun,
kuten myös hankintavinkkien saamisen toisten koulujen listoilta, tietokannasta ja lainojen seuraamisen.
Kirjaston avajaisia juhlittiin perjantaina 5.9.08 koulun juhlasalissa.
5B- luokkamme vastasi yhdessä 4a:n oppilaiden kanssa avajaisista. Esittelimme kirjoja, lausuimme runoja ja näyttelimme näytelmän
sekä säestimme kaksi yhteislaulua, Kissankulman kauhun ja Peppi
Pitkätossun. Kaunokirjoista esittelimme fantasiakirjat ”Keväällä isä sai
siivet” sekä ”Harry Potter ja Salaisuuksien kammio”. Tietokirjoista esiteltiin kirja ”Nisäkkäät”. Näytelmä oli katkelma Eeva-Liisa Mantereen
”Kauhukakara ja Superkissa” -kirjasta.
Neljäsluokkalaiset esittelivät kirjastossa tapahtuneita uudistuksia ja
kertoivat, miten kirjastoa käytetään sekä kuinka kirjaston tietokirjat on
luokiteltu. Lisäksi he esittelivät kymmenen kohdan listan perusteluista,
miksi lukeminen kannattaa.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Lukeminen kehittää lukutaitoa.
Jos on tylsää, lukeminen auttaa.
Lukeminen on hyvää ajanvietettä.
Lukeminen kehittää kirjoitustaitoja.
Lukemalla saa tietoa ja oppii kaikenlaista.
Lukeminen kehittää mielikuvitusta.
Lukeminen on kivaa.
Lukemalla pääset mielikuvitusmaailmaan ja aikamatkalle
toiseen maailmaan ja on hauskaa seikkailla yhdessä
tarinoiden hahmojen kanssa.
9. Lukemalla oppii uusia sanoja.
10. Lukeminen kehittää aivoja.
Lintuvaaran koulun oppilaat Essi Kurkinen ja Viivi Kilponen

Monikulttuurisessa ympäristössä lapset pääsevät yhdessä luomaan ja
ilmaisemaan itseäänsä.
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Suosittu luennoitsija, psykologi

Keijo Tahkokallio
saapuu Lintuvaaraan!

Uskallusta vanhemmuuteen
keskiviikkona 15.10.

Lintumetsän koulun auditorio
(Lintumetsäntie 10)

Eväitä arjen kasvatustyöhön:

Normaali arki synnyttää lasten ja vanhempien välille
otteluja, joissa halutaan toisilleen vastakkaisia asioita.
Pitäisikö jommankumman voittaa?
Hengähdä ensin hetki kahvilla klo 18-18.30.
Luento alkaa klo 18.30, jonka jälkeen sana on vapaa.
Tilaisuus päättyy n. klo 20.30
Vapaaehtoinen ovimaksu 1 €.
Järjestäjänä Lintumetsän koulun vanhempainyhdistys.

VIERAITA LINTULAAKSON JA LINTUMETSÄN KOULUISSA
Maanantaina 1.9.2008 ryhmä kansainvälisen ympäristökasvatuskonferenssin osallistujia
tutustui Lintulaakson ja Lintumetsän kouluihin. Konferenssin “ICT Supported Education for
Sustainable Development and Global Responsibility” järjesti opetushallitus.

Vierailijat tutustuivat myös ATK-luokkaan
ja seurasivat 5. B-luokan oppituntia, jossa
tutkittiin eri ruoka-aineiden ekologisuutta.

Jätepisteisiin kertyneet kasat tarkastettiin, ja
samalla tutustuttiin jätteiden jatkokäsittelyyn
ja materiaalien hyötykäyttöön.

Lintulaakson koulun 5.B –luokka opiskeli ympäristölaboratoriossa. Tehtävänä oli lajitella
oikeisiin jätepisteisiin kotoa tuodun roskapussin sisältö.

Konferenssivieraat osallistuivat myös kouluruokailuun. Oppaina toimivat 6.-luokkalaiset englannin kielellä.
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VAIN VÄLITTÄMÄLLÄ VAIKUTAT
Valitse leppävaaralaisten omaksi
edustajaksi Espoon valtuustoon
kokenut ja oikeudenmukaisuutta
vaativa

*UKKA
+ARHULA

AHTI HURMALAINEN
Orasmus Ky			
Yrittäjä, toimitusjohtaja		

Nro 344
-

Leppävaaran Kokoomuksen
puheenjohtaja
Elatusvelvollisten Liitto ry:n pj.
Leppävaara-seuran varapj.
Helsingin Suomi-Kreikka
yhdistyksen pj
Espoon sosiaali-ja terveysltk, lapsiasiainjaosto

ALAKOULUN REHTORI
KAUPUNGINVALTUUTETTU
KAUPUNGINHALLITUKSEN JËSEN



Sydämesi
puolella

Vaadin leppävaaralaisten puolesta:
-

PK-yritysten toimintedellytyksiä on parannettava
Lapsille ja nuorille riittävästi kokoontumistiloja
Ikäihmisten palveluihin lisää resursseja
Espoon kaikkia kasvukeskuksia kohdeltava tasapuolisesti,
Lintuvaaran tiet ja kunnallistekniikka saatava vihdoin kuntoon.
Kauppakeskus Galleriasta luotava houkutteleva lähiostospaikka ja
Läkkitorin alue muodostettava viihtyisämmäksi ja turvallisemmaksi.

Vaikuttaminen lähtee välittämisestä. Vain välittämällä voit vaikuttaa.
KOKOOMUS - ESPOO
Tervetuloa esittämään kysymyksiä to 16.10.2008 klo 10.00-16.00
Orasmus Ky:n toimistoon; Konstaapelinkatu 3, 02650 ESPOO.
Tiedustelut GSM 0400-617 843 tai ahti.hurmalainen@pp.inet.fi.
Kahvitarjoilu. Vieraile myös www.orasmus.fi/kokoomus.

9HTEISVASTUUTA IHMISISTË
s 0ËIVËHOIDON JA KOULUN RESURSSIT ENSIMMËISIKSI
s .UORISOTILA RAKENNETTAVA ,INTUVAARAAN
s 9HDEN EURON HINTAINEN SEUTULIPPU
%SPOON TAVOITTEEKSI
s -AAUIMALA VIIVYTTELEMËTTË

6!,45534//. *!4+!-!!. 49¾4¯

Markku Markkula
Kokoomus
Espoo 381

Kokeneena valtuutettuna ja nyt kaupunkisuunnittelulautakunnan puheenjohtajana olen Sinun edustajasi. Vaikutan vastuullisesti. Tulokset näkyvät. Lintuvaaraa kehitetään pientaloalueena. Uusmäen ja
Painiityn asemakaavoihin ei tullut ehdotettuja laajoja kerrostaloalueita. Esitys Puolustusvoimien massiivisen toimintakeskuksen sijoittamisesta Lintuvaaran länsiosan kallioon estettiin.
Koulut ja päiväkodit on saatu rakennetuksi paremmin kuin monilla
muilla alueilla. Virkamiehet olivat täyttämässä Lintuvaaran pientä keskustaa asunnoilla. Nämä esitykset muutimme: Uuttu monipuolisine
palvelutoimintoineen on jo saatu, nyt alueelle tulee lisää pienpalveluja, ensin kauppa. Miten jatko: vanhusten palveluasuntoja? Urheilupuiston ratkaisuja tehdään lähivuosina: jäähalli, hiihtoputki, uimahallin
peruskorjaus, maauimala. Jo 1980-luvulla toimin mm. Leppävaaran
koulujen vanhempainyhdistyksen sihteerinä ja Leppävaaran Pyrinnön
koripallojaoston puheenjohtajana. Paikallistuntemus on tärkeää.

Sinitiaisenkuja 4B, 050 - 464 2455,
markku.markkula@dipoli.tkk.fi
Lintunen - 9

Vaarin palsta

Kuinka näin nuori voi olla noin vanha?
Elämme Espoon juhlavuotta. Numerot 550
ovat tulleet tutuiksi kaikkialla. Viisisataa
viisikymmentä vuotta vaikka Espoosta tuli
kauppala alle 50 vuotta sitten ja kaupungin
aseman se sai vasta 1970-luvulla.

Vaikka numeroista voidaankin keskustella, on Espoo ehdottomasti juhlavuotensa
ansainnut. Sen kehitys on ollut menestystarina vailla vertaa. Väkiluvun huima kasvu – väkiluku nyt on lähes kaksikymmentä
kertaa suurempi kuin nuoruudessani – ei
ole johtanut ”tavanomaisiin” sosiaalisiin tai
taloudellisiin ongelmiin vaan kehitys on ollut tasapainoista ja toteutunut asukkaiden
toiveita heijastellen. Ei olekaan ihme, että
myös seuraaville vuosikymmenille povataan
huimia kasvulukuja.
Tunnusomaista Espoolle on sen hajanainen yhdyskuntarakenne. Useita kasvavia
keskuksia varsin kaukanakin toisistaan.
Muistan, kuinka 1960-luvulla päivystäessäni

saattoi joutua kotikäynnille ensin suvisaaristoon ja heti perään johonkin
pohjoisen Espoon maalaistaloon,
jolloin taksimatkaan meni paljon
enemmän aikaa kuin itse lääkärintyöhön. Nyt monet keskukset ovat
kehittyneet keskikokoisten kaupunkien veroisiksi palveluineen ja liikekeskuksineen.
Mutta on Espoossa idylliäkin – onneksi. Lintuvaaraa voisi ihan hyvin
nimittää sellaiseksi. Kun syksyllä
kulkee läpi alueen voi ihailla kukkaloistoa hyvin hoidetuissa pihoissa,
runsasta omenasatoa (josta suurin
osa jää aina käyttämättä) ja tyytyväisen näköisiä ihmisiä hoitamassa
pihojaan, lenkkeilemässä tai hoitamassa asioitaan.
Ja tämä on se elämänmuoto joka
ei jostain syystä sovi eräiden kaupunkisuunnittelijoittemme pirtaan.
Heidän mukaansa ei ole ekologisesti oikein asua hajallaan erillisissä
taloissa, koska lämmitys ja liikkuminen rasittavat ympäristöä enemmän
kuin tiiviissä rakentamisessa.
Luulen kuitenkin, että tällainen ”lintuvaaralainen” elämänmuoto on
paitsi etuoikeutettua myöa yleistä
hyvää edistävää. Tällainen asumisen muoto kehittää vastuuntuntoa
ympäröivästä luonnosta ihan eri tavalla kuin kerrostalossa asuminen.

Lisäksi omasta talosta ja pihasta huolehtiminen pitää usein yllä sekä henkistä että ruumiillista terveyttä.
On totta, että liikkuminen kauppaan,
töihin ja lasten harrastuksiin saattaa
vaatia oman auton käyttöä, mutta siinäkin päästäneen vähitellen järkevään
käytäntöön, jossa kimppakyydit, kevyet ja vähäpäästöiset autot ja liikkuvat
palvelut vähentävät ekologista jalanjälkeämme. Toivottavasti myös julkista liikennettä kehitetään samaan suuntaan.
(Nyt joutuu usein ihmettelemään, minkähän suuruinen ekologinen jalanjälki
jää noista älyttömän suurista lähes tyhjillään ja usein vielä ylinopeutta ajavista
linja-autoista.)
Kaikille tällainen elämisen ja asumisen
muoto ei sovi, mutta hyvin monet tuntuvat valitsevan sen heti kun tilaisuus
tarjoutuu. Olkaamme siis tyytyväisiä ja
viekäämme yhdessä hyvän ”lintuvaaralaisen” asumisen viestiä eteenpäin!
Vaari

Haluamme
olla lähellä
lintuvaaralaista
kotia

Lähivakuutus Leppävaara
Lintuvaarantie 2
Puhelin 010 19 2570

www.lahivakuutus.fi
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SULKA JUHLAT 30.8.2008

Vietimme naapureiden kanssa Sulan kääntöpaikalla kesän
viimeistä viikonloppua. Vaikka sää oli jo hieman syksyisen
kolea, tunnelma ei sitä ollut. Paikalla oli yhdeksän perhettä,
lähes neljäkymmentä ihmistä ja muutama koira. Omakotiyhdistykseltä vuokrattujen telttojen alle kannoimme monta pöytää ja tuolia. Kaikille varattiin oma istumapaikka. Illalla juhlapaikkaa valaisivat lukuisat kynttilät.
Ohjelmassa oli mm. lentopallo-ottelu, saappaan heittoa ja
Sybarit kysymyksiä.
Tarjoilu hoidettiin nyyttäriperiaatteella. Ruoka oli hyvää ja sitä
oli riittävästi.
Seuraamme saatiin myös entisiä lintuvaaralaisia, 50 vuotta
sitten Lintuvaarassa asuneet Kirsti ja Osmo Saloranta tarinoivat meille entisistä ajoista.

Ruokailu on aina juhlien kohokohta.

Anne Kangas

Lentopallo-ottelu läheisellä pihamaalla

Noutopöytään saimme herkullista juuri tehtyä savu- ja loimukalaa

Lintuvaaran Omakotiyhdistys
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Pitkä päivä takana, kauppamatka edessä?
Mitä jos luopuisit kiireestä ja soisit itsellesi hetkisen aikaa?

Seulo toimittaa ostokset kotiovellesi –
kätevästi netin kautta tilattuina,
omasta Ykköshallistasi!
Seulo-palvelun avustamana saat ruokaostokset kotiin toimitettuina edullisesti ja
luotettavasti. Tilauksen teet näppärästi internetissä ja käytettävissäsi on koko
Ykköshallin kattava valikoima. Ruokakassin mukana tulevat vaivatta myös apteekin,
kirjaston ja pesulan palvelut, kaikki ekologisesti samalla kertaa.
Seulo-palvelun testikäyttö on tavoitteena
aloittaa Lintuvaaran alueella tämän syksyn
aikana. Etsimme nyt kiinnostuneita
kotitalouksia käynnistämään ja kehittämään
uutta palvelua asiakkaita parhaiten
palvelevaan muotoon.
Käy täyttämässä Testikäyttäjä-lomake
internetissä osoitteessa
http://www.seulo.fi/ilmoittaudu
Tutustu myös Seulo-sivustoon osoitteessa http://www.seulo.fi
sekä Ykköshalliin osoitteessa http://www.ykkoshalli.fi
Seulo-palvelusta kertovan jutun voit lukea tästä lehdestä.
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