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TERVETULOA YHDISTYKSEMME
VUOSIKOKOUKSEEN
MAANANTAINA 23.3 KLO 18:30
LINTUMETSÄN KOULULLE
* Sääntömääräiset asiat
* Kotikadut kuntoon hankkeesta / Esa Rauhala
* Ajankohtaista kaupunkisuunnittelusta / Markku Markkula
* Kahvitarjoilu
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Puheenjohtajan terveiset

Yhdistyksen liittyminen Omakotiliittoon
Vuosikokouksessa 2008 päätimme
yhdistyksenä liittyä jäseneksi Suomen Omakotiliittoon. Jäsenyydestä
on ollut sekä hyötyä että myös haasteita taloudenpidon suhteen. Liiton
jäsenenä pystyimme aloittamaan
omakotitalkkaritoiminnan viime vuoden kesäkuussa. Talkkari on avustanut lintuvaaralaisia monenlaisissa
arjen askareissa, mutta toki pitää
tunnustaa, että työtilauksia on tullut odotettua vähemmän. Onkohan
niin, että tiedottaminen on tässäkin
pullonkaulana ja uuden toiminnan
käynnistäminen vie aina aikansa ?
Liitto järjestää erilaisia kursseja/
opintopiirejä (mm. atk-taitoja ikäihmisille, energia-iltoja), liiton jäsenet

saavat lukuisia alennuksia sekä
asiantuntijoiden neuvontaa jäsenmaksun vastikkeeksi. Onhan
jäsenyys kannanotto myös sen
puolesta, että omakoti/pientaloasumisen edunvalvontaa tarvitaan valtakunnallisellakin tasolla.

joiden kanssa. Kunnallisvaaleissa
annoimme palstatilaa Lintusessa
ehdokkaille ja yhteydenpito jatkuu
valtuustokauden aikana nyt kun
saimme useampia ehdokkaita läpi
Lintuvaarasta. Hienoa ja onnittelut
uusille valtuutetuille!

Taloushaasteita

Seurakunnan kanssa olemme aloittaneet entistä tiiviimmän yhteistyön
aktiivisen aluepastorin kanssa ensisijaisesti nuorison vapaa-ajanviettomahdollisuuksien kohentamiseksi
alueellamme.

Yhdistyksen taloudenpito on
haasteellisessa tilanteessa kahdestakin syystä. Ensinnäkin Espoon kaupunki päätti olla jakamatta kulttuuriavustuksia viime
vuonna kokonaan ja suunnata
varat kaupungin juhlavuoden tilaisuuksiin. Toivottavasti joku osallistui johonkin tilaisuuteen, mutta
yhdistyksen tuloista hävisi näin
n. 1000 EUR. Toiseksi Omakotiliitton liittyminen on aiheuttanut lintuvaaralaisissa epätietoisuutta sen
suhteen, että miten ja mihin yhdistykseen oikein pitäisi liittyä. Tiedottaminen taitaa olla meidän haastena
tässäkin asiassa. Toivottavasti tämäkin lehti selventäisi käytäntöjä eli
yhdistyksemme jäseneksi haluavat
postitittavat jäsenkortin Omakotiliittoon ja merkitsevät ”Paikallisyhdistyksen nimi”-kohtaan: Lintuvaaran
Omakotiyhdistys. Liitto pitää yllä jäsenrekisteriämme ja hoitaa maksujen keräämisen ja tilityksen takaisin
meille paikallisyhdistykseen. Kätevimmin liittyminen käy netissä www.
omakotiliitto.fi -osoitteessa.
Yhteistyö laajentumassa
Vuoden aikana yhdistys on laajentanut yhteistyötä alueemme toimi-

Omakotiyhdistyksessämme on tapahtunut ja tapahtuu paljon, joten
aktiivisille toimijoille on runsaasti
mahdollisuuksia tulla mukaan hyödylliseen ja antoisaan toimintaan
yhteiseksi hyväksi.
Terveisin ja tapaamisiin maanantaina 23.3.

Teijo Porkka
Lintuvaaran OKY, puheenjohtaja

Lisäksi olemme mukana miettimässä Lintuvaaran keskustan kiinteistönomistajien ja kaupungin edustajien sekä luottamusmiesten kanssa
Uutun ympäristöön suunnitteilla olevia rakennushankkeita.
Tervetuloa vuosikokoukseen
mukaan toimintaan!

ja

Toivotan kaikki lintuvaaralaiset tervetulleeksi yhdistyksemme sääntömääräiseen
vuosikokoukseen
maanantaina 23.3 klo 18:30 alkaen
Lintumetsän koululle. Vuosikokouksen lisäksi ohjelmassa on esitys Espoon kaupungin Koti Kadut
-kuntoon hankkeen tilanteesta (piiripäällikkö Esa Rauhala). Lisäksi
kaupunkisuunnittelulautakunnan
puheenjohtaja Markku Markkula tulee kertomaan ja keskustelemaan
ajankohtaisista kaavoitushankkeista
Lintuvaarassa ja lähiympäristössä.
Illasta tulee varmasti mielenkiintoinen!

Lintuvaaran Omakotiyhdistyksen johtokunta 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
0400 5524314
varapuh. joht. 050 4839289
pj/ sihteeri
050 3038285
0400 604887

e-mail:
e-mail:
e-mail:
e-mail:
e-mail:
e-mail:
e-mail:
e-mail:
e-mail:
e-mail:
e-mail:

anne.kangas@tieto.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.
Lintuvaaran Omakotiyhdistys r.y on Suomen Omakotiliiton
r.y:n paikallisyhdistys. Jäseneksi liittyminen onnistuu
osoitteessa www.omakotiliitto.fi -> ”liity jäseneksi jo tänään!”.
Jäsenmaksu on 20 EUR/v.
Lintuvaaran Omakotiyhdistyksen tilinumero:
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Nordea-Leppävaara 238618-9514
Taitto: Sasu Saarnia
Painopaikka: Kopio Niini Oy, Pursimiehenkatu 26, 00150
Helsinki
Toimitus: Lintuvaaran Omakotiyhdistys ry.
Levikki: 1800 kpl.

Omakotitalkkarimme kalenteriin mahtuisi
enemmänkin työtilauksia!
Omakotitalkkari tarjoaa erilaisia kiinteistönja kodinhoitoon liittyviä palveluja ensijaisesti
ikääntyville omakotiasukkaille, jotta he voisivat asua omissa kodeissaan mahdollisimman pitkään. Tämän lisäksi hän palvelee
toki kaikkia apua tarvitsevia yhdistyksemme
jäseniä.
Omakotitalkkari käy siivoamassa sekä tekemässä pihatöitä ja pienimuotoista kiinteistön
kunnostusta. Ammattiosaamista vaativaa
työtä ei tehdä, vaan ajatuksena on antaa
naapuriapua ja jokamiestyötä. Omakotitalkkaria voi erinomaisesti pyytää apumieheksi
töihin, jotka on mukavampi tehdä kahdestaan.
Harald Tuomisalo

Palvelun yhdistys on toteuttanut osana Suomen Omakotiliiton valtakunnallista omakotitalkkariprojektia.

Omakotitalkkarin tilaaminen:
Ota yhteys suoraan omakotitalkkariimme
Harald Tuomisaloon p. 040-5852037.

Haraldin kanssa sovitaan ajasta ja työhönopastuksesta . Omakotitalkkarin työaika on arkipäivisin 9-15. Vähimmäistilaus on 2 tuntia.
Työveloitus on 7 EUR/tunti, joka maksetaan hänen antamallaan
pankkisiirrolla.
Kysymyksissä
yhteydenotto
yhdistyksen
puheenjohtajaan,
Teijo Porkkaan p. 050-3038285 (teijo.porkka@gmail.com) tai
yhdistyksemme omakotitalkkaritoimikunnan
jäseniin Aslak
Pentikäiseen p. 0400-939440, Pauli Leinikkiin p. 0400-5524314 tai
Outi Kleemolaan p. 050-5231325.

Suomen Omakotiliiton kuulumisia Lintuvaaran
Omakotiyhdistyksen uusille ja vanhoille jäsenille
Edunvalvontatyötä kulisseissa
Kun käymme teatterissa katsomassa
mukaansa tempaavaa näytelmää, tiedostamme oikein hyvin, että suurin työ
sen toteuttamisessa on jo tapahtunut
ennen näytäntöä. Käsikirjoittaja on ensin
kirjoittanut näytelmän ja sen jälkeen
sitä on työstetty harjoituksissa ohjaajan
toimesta. Työn touhua kulisseissa yleisön
näkymättömissä riittää.
Näin on myös Suomen Omakotiliiton
edunvalvontatyön laita. Työtä pientaloasukkaiden hyväksi tehdään paljon
ilman, että jäsenet ja pientaloasukkaat
ovat niistä tietoisia. Vain pieni osa edunvalvontatyöstä ”paljastuu”, kun tiedotusvälineet niistä kirjoittavat tai kertovat.
Tällöinkään asia ei kantaudu kaikkien
pientaloasukkaiden tietoisuuteen. Omakotiliitossa onkin päätetty tehostaa tiedottamista liiton edunvalvontatyöstä.
Esimerkiksi työstä verotuksen epäkohtien poistamiseksi
Omakotiliitossa merkittävä edunvalvontatavoite on ollut jo vuosia varainsiirtoverotuksen yhtenäistäminen eri asumismuotojen välillä. Kiinteistön kaupan

varainsiirtoverokantahan on 4 % kauppahinnasta, kun se asunto-osakkeen
kaupassa on 1,6%.
Omakotiliitto tilasi puolitoista vuotta sitten
vero-oikeuden tohtorin lausunnon asiasta, joka vahvisti käsitystä verokohtelun
epäoikeudenmukaisuudesta.
Tämä
lausunto liitettiin liiton tekemään valtiovarainministeri Jyrki Kataiselle osoitettuun
aloitteeseen verokantojen yhtenäistämisestä. Diaaritietojen mukaan liiton aloite
on käsitelty ministeriön verojaostossa,
joka esimerkiksi vastaa verolainsäädännön uudistamisen valmistelusta.
Taloustilanteen heikentymisen myötä
valtiovalta hakee taloutta elvyttäviä
toimenpiteitä. Omakotiliiton aloitteesta
ja vetämänä neljä valtakunnallista kiinteistöalan toimijaa (Rakli, Kiinteistöliitto,
Kiinteistövälittäjäliitto) vaatii tuoreessa
kannanotossaan varainsiirtoveron alentamista kiinteistö- ja asuntomarkkinoiden
elvyttämiseksi. Liiton määrätietoinen työ
sidosryhmien suuntaan tuotti tällä kertaa
näin konkreettisen tuloksen.
Asuntoministeri Jan Vapaavuoren aloit-

teesta ympäristöministeriö on perustanut
työryhmän selvittämään kiinteistöveron
porrastamista rakennusten energiatehokkuuden perusteella. Suomalaisia
omakotiasukkaita edustavana järjestönä
Omakotiliitto on itseoikeutetusti työryhmätyöskentelyssä mukana. Mikään muu
taho kuin liitto ei voi tuoda pientaloasukkaiden kantaa viranomaisten tietoisuuteen. Liiton suhtautuminen itse asiaan on
varauksellista.

timuksissa jo liian pitkälle? Energia-alan
toimijat kertovat kilvan kuinka Suomessa
on Euroopan halvinta sähköä, onko tämä
koko totuus? Mikä merkitys kuntien omistamien energialaitosten ja vesilaitosten
myynneillä on pientaloasukkaille? Ovatko
haja-asutusalueella asuvat mökkiläiset
jo markkinoiden armoilla uudistaessaan
jätevesihuoltoaan? Kysymysten ja uhkakuvien tulva vaikuttaa loputtomalta.

Liitto on vaikuttanut edunvalvonnan kulisseissa muu muassa kotitalousvähennyksen
käyttöalan
laajentamiseksi.
Järjestömme edunvalvontatyössä on
aina korostettu vapaaehtoisuuden ja
porkkanan tarjoamista kepin sijaan. Kotitalousvähennyksen näin iso laajennus oli
tervetullut uudistus liiton näkövinkkelistä.

Omakotiliitto on suurien edunvalvontahaasteiden edessä. Tätä paljolti kulisseissa tapahtuvaa edunvalvontatyötä
toteutetaan yksin jäsenmaksutuloilla.
Lintuvaaran Omakotiyhdistys liittyessään
Omakotiliiton jäseneksi antoi samalla valtakirjan viedä pientaloasukkaiden asioita
eteenpäin valtakunnallisissa foorumeissa.
Aiomme olla luottamuksenne arvoisia.

Edunvalvontatyö vaatii resursseja

Juha Saarimäki

Pientaloasumiseen ja – rakentamiseen
kohdistuu yhä enenevässä määrin erilaisia muutospaineita. Usein nämä muutokset tulevat EU jäsenyyden myötä. Monet
näistä uudistuksista ovat samalla uhkakuvia. Mennäänkö energiatehokkuuden vaa-

ps. Tätä kirjoittaessa tuli oikeusministeriön lausuntopyyntö maanvuokralain
tarkistamisesta. Liiton lausunnot löytyvät
liiton kotisivuilta www.omakotiliitto.fi/ajankohtaista.

Järjestöpäällikkö, Suomen Omakotiliitto ry
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LINTUVAARAN OMAKOTIYHDISTYS R.Y				
TOIMINTAKERTOMUS 2008
Lintuvaaran Omakotiyhdistys Ry on
perustettu 1941 Leppävaaran Huvilanomistajien Yhdistys nimisenä. Vuonna 1975 nimi muutettiin Leppävaaran
- Lintuvaaran Omakotiyhdistys ry:ksi
ja vuodesta 1992 lähtien yhdistys on
toiminut nykyisellä nimellään. Vuoden
lopussa yhdistyksellä oli noin 550 maksavaa jäsentaloutta. Olemme yhä Espoon suurin asukasyhdistys suhteutettuna asukaslukuun ja muutenkin yksi
suurimmista asukasyhdistyksistä.
Yhdistys liittyi vuosikokouksen päätöksellä Suomen Omakotiliittoon sekä
palkkasi omakotitalkkarin avustamaan
ensisijaisesti ikääntyviä yhdistyksen
jäseniä puutarhan ja kodin hoidossa
sekä asioinnissa. Omakotitalkkarina
aloitti kesäkuussa 2008 Harald Tuomisalo.
Yhdistyksellä oli toimintavuoden lopussa 113 jäsentä.
Jäsenrekisteriä ylläpitää Suomen
Omakotiliitto.
JOHTOKUNTA JA TILINTARKASTAJAT
Yhdistyksen toimintaa edusti johtokunta, johon valittiin puheenjohtajan
lisäksi yhdeksän jäsentä pidetyssä
vuosikokouksessa Lintulaakson koulussa Kokoukseen osallistui n. 50 jäsentalouden edustajaa. Vuosikokous
valitsi puheenjohtajaksi Teijo Porkan
seuraavaksi yksivuotiskaudeksi.
Hallituksen jäseniksi vahvistettiin puheenjohtajan lisäksi:
Anne Kangas, Aslak Pentikäinen, Tuula Snow, Liisa Marjomäki, Margit Lundström, Merja Jämeri, Marion Ticklen,

Outi Kleemola, Turo Heikkinen ja Pauli
Leinikki.
Varsinaisiksi tilintarkastajiksi valittiin
Matti Kärkkäinen ja Maire Kärkkäinen
ja heidän varamiehikseen Matti Nurminen ja Merja Salmi - Lindgren.
Johtokunta jakaantui seuraaviin työryhmiin ( suluissa vetäjä ).
1. Kaavoitus ja liikenne
2. Nuoriso ja koulutus
3. Ympäristö
4. Tiedotus
Johtokunta kokoontui toimintavuoden
aikana 8 kertaa. Kokouspaikkana on
Seurakuntakeskus Uutun tilat.
TOIMINTA
Omakotiyhdistys noudatti toiminnassaan yhdistyksen sääntöjä, joiden mukaan koko alueen ja asukkaiden viihtyväisyyttä ja turvallisuutta on pyrittävä
lisäämään tasapuolisesti. Yhdistyksen
tehtävänä on myös valvoa ja vaikuttaa
alueen suunnitteluun ja kehittämiseen
liittyviä projekteja. Yhdistys noudatti
vuodelle 2008 sovittua toimintasuunnitelmaa,

VUOSIKOKOUSASIAT

B. LIIKENNE
Yhdistys on seurannut mm. Kehä I
tunnelihankkeen etenemistä sekä
Kehä II suunnittelun vaiheita. Näistä
ajankohtaisista asioista yhdistys on
tiedottanut asukkaille Lintunen -lehden sivuilla.
C. NUORISO
Yhdistys on aloittanut yhteistyön
Leppävaaran seurakunnan kanssa
erityisesti nuorison harrastusmahdollisuuksien lisäämiseksi Lintuvaarassa. Seurakunnan puolelta yhteyshenkilönä on aluepastori Jukka
Raunu.
D. YMPÄRISTÖ
Jokavuotiset siivoustalkoot on pidetty ja osallistuminen sekä lopputulos
olivat kiitettäviä. Lopuksi nautimme
Ykköshallin kauppiaan tarjoamat
makkarat ja muut herkut.
Yhdistys järjesti YTV:n kanssa Lintulaakson koululla 21.10 kompostointikurssin, johon osallistuikin parikymmentä lintuvaaralaista. Kurssin
jälkeen teimme yhteistilauksen Biolan lämpökompostoreista, jotka toimitti Vantaan Starkki-rautakauppa.

A. KAAVOITUS

E. YHTEISTYÖ

Yhdistys on seurannut lähialueiden
kaavoitustilannetta ja osallistui kesällä Lintuvaaran keskustan kehittämispalaveriin kiinteistönomistajien sekä
Espoon kaupingin edustajien kanssa.
Ehdotimme keskustakiinteistöihin tiloja
mm. senioriasunnoille, etätyötoimistoille ja nuorisolle.

yhdistyksellä on edustus Espoon
Kaupunginosayhdistysten Liitossa
(EKYL).
Lähikoulujen suhtautuminen yhdistyksen tilatarpeisiin mm. vuosikokouksen järjestelyissä on ollut positiivista ja vanhempainyhdistys on
vastannut kahvitarjoilusta. Samalla
yhdistys on tukenut vanhempainyhdistyksen toimintaa. Toimintavuonna

Haluamme
olla lähellä
lintuvaaralaista
kotia

Lähivakuutus Leppävaara
Lintuvaarantie 2
Puhelin 010 19 2570

www.lahivakuutus.fi
4

Lintulaakson koulu oli tässä vuorossa.
Myös Leppävaaran seurakunta on
tukenut OKY:n toimintaa antamalla
kokoustilat seurakuntakoti Uutussa
yhdistyksen käyttöön veloituksetta.
F. TIEDOTUS
Yhdistyksen tiedotuslehtenä toimii
edelleen Lintunen-lehti, joka ilmestyi
toimintavuoden aikana kolme kertaa.
Lintusen taittamisesta on vastannut
Sasu Saarnia ja painopaikkana on
ollut Kopio-Niini.
Lähivakuutus aloitti uutena ilmoittajana Lintunen lehdessä. Lisäksi
tärkeitä ilmoittajia ovat olleet kauneushoitola Astara sekä Lintuvaaran
hammaslääkäri.
Koska toimintavuosi oli kunnallisvaalivuosi, pyysimme ilmoituksia
Lintuvaaran alueen kunnallisvaaliehdokkailta kaksi kolmesta ilmoittajasta pääsikin läpi kunnallisvaltuustoon.
Johtokunnan jäsenet jakoivat lehden n. 1700 talouteen.
Johtokunta myös tiedotti tapahtumista yhdistyksen ilmoitustaululla.

Toimintavuoden aikana jatkoimme
myös yhdistyksen nettisivujen
kehittämistä. Sivutlöytyvät nyt virallisesta osoitteesta http://www.lintuvaara.fi.
		
G. MUUTA
Pihakatostelttoja (2kpl) on vuokrattu
jäsenille.

			

			

		

TOIMINTASUUNNITELMA
2009
TOIMINNAN TARKOITUS
Omakotiyhdistyksen tarkoitus on
lisätä asukkaiden ja alueen viihtyväisyyttä:
- edistämällä asukkaiden vaikutusmahdollisuuksia aluettaan koskevissa asioissa
- harjoittamalla yhteistyötä kaupungin ja muiden sidosryhmien kanssa
- edistämällä alueen paikallistunnetta ja perinnetoimintaa
- osallistua omakotiasumisen edunvalvontaan yhdessä Suomen Omakotiliiton kanssa
1. ALUEELLINEN TOIMINTA
Alueellisessa toiminnassa Lintuvaaran Omakotiyhdistyksen painopisteet tulevat olemaan kaavoitus,
liikennejärjestelyt, ympäristöasiat,
nuoret sekä toisaalta ikääntyvien tukeminen omakotiasumisessa.
Yhteistyötä koulujen ja niiden vanhempainyhdistysten kanssa jatketaan ja pyrimme järjestämään
erilaisia yhteistilaisuuksia sekä tiedottamaan ajankohtaisista vanhempainyhdistysten hankkeista.
Pyrkimyksenä on myös järjestää
asukastilaisuuksia ja tulemme osallistumaan aktiivisesti eri viranomaisten tilaisuuksiin.
Ikääntyvien asumista pyrimme tuke-

maan käynnistämällä yhteistyössä
Suomen Omakotiliiton kanssa kylätalkkarihankkeen.
Yhteistyötä jatketaan lintuvaaralaisten kunnallisvaltuutettujen kanssa
sekä Leppävaaran seurakunnan
kanssa

Jatkamme yhteistyötä seurakunnan
ja vanhempain yhdistysten kanssa
erityisesti varhaisnuorten vapaaajan viettomahdollisuuksien lisäämiseksi Lintuvaaran alueella.

2. KAAVOITUS JA LIIKENNE
Kaavoituksen osalta seuraamme
aktiivisesti Leppävaaran Suuralueen jatkosuunnitelmia.

Koulujen
vanhempainyhdistysten
työtä tuetaan julkaisemalla ilmoituksia yhdistysten tapahtumista Lintunen -lehdessä.

Kyseessä ovat lähinnä lähitulevaisuuden asuntoalueiden kehityssuunnitelmat ja niiden vaikutukset
Lintuvaaraan (Painiitty, Uusmäki
Pohjoinen, Mäkkylä). Liikenteessä tarkastelemme lähinnä koko
liikenteen yleissuunnitelman kehittymistä, tiehankkeiden edistymistä,
kevyen liikenteen järjestelyitä sekä
teiden turvallisuutta. Erityisesti seuraamme käynnistettyä Kotikadut
-kuntoon hanketta ja siinä tehtäviä
priorisointeja.

Osallistummme aktiivisesti Suomen
Omakotiliiton toimintaan ja hyödynnämme liiton tarjoamia mahdollisuuksia mm. tietoiskuja ja koulutustilaisuuksia.

3. YHTEISTYÖ
Pidämme yhteyttä lähellä olevien
asukas- ja vanhempainyhdistysten
kanssa ja tarvittaessa annamme
kannanottoja tai teemme yhteiskirjelmiä viranomaisille. Lähinnä
kysymykseen tulevat kaavoitus- ja
liikenneasiat. Omakotiyhdistyksen
edustaja jatkaa osallistumistaan
Leppävaaran
alueneuvottelukun-

Kulut: 					
Tiedotus
5819,40
4781,80		
Pankin kulut
23,64
67,10
Talkoot		
363,32			
Vars. toiminta
501,50
699,07		
Varainhankinta
30,00
Tilikauden tappio -3462,86
-129,87
----------------------------------------------------		
2911,68
5781,42		

Vastattavaa:
Oma pääoma
1410,58 1410,58
Edellisv. voitto
2822,54 2952,41
Tilikauden tulos
-3462,86 -29,87
Siirtovelat
4,90
4,90
------------------------------------------------			
775,16
4238,02

Tulot:
Varainhankinta
Tiedotus		

Lintunen ( levikki 1750 kpl ) toimii
edelleen yhdistyksen ja alueen päätiedottajana. Tavoitteena on julkaista
lehti 3-4 kertaa vuodessa ja jakaa ilmaiseksi jokaiseen talouteen toiminta-alueellamme.
Lehdessä julkaistaan artikkeleita
alueemme asioista ja sekä omakotiasujia kiinnostavista ajankohtaisista
aiheista mm. puutarhanhoidosta,
energiansäästöstä tms.

5000,00
1000,00

Puutarhaan voi levittää vain puhdasta puuntuhkaa, jonka sytykkeenä on käytetty vähän paperia.

------------------------------------Yhteensä		
6000,00

Paras ajankohta tuhkan levitykselle on keväällä 3-4 vuoden välein.
Tuhkan voi levittää jo lumikerroksenkin päälle, mikä edistää lumien
sulamista. Tuhka, kuten puutarhakalkkikin, kannattaa levittää kuukautta ennen maan lannoittamista,
jotta se ei estä lannoitteiden ravinteiden imeytymistä.

Menot:
Tiedotus		

5600,00

Pankin kulut
Vars. toiminta

50,00
350,00

-----------------------------------Yhteensä		
6000,00

€ €

€

Nettisivujen kehittämistä tiedotuskanavana jatketaan.
5. YMPÄRISTÖASIAT
Ympäristöstä huolehtiminen ja sen
kehittäminen ovat edelleen yhdistyksen kulmakiviä ja jatkamme jo
olemassa olevia yhteistyömalleja.
Ympäristössä tapahtuvia laiminlyöntejä seurataan ja tarvittaessa
ilmoituksia tehdään asianomaisille
tahoille (asukkaille, kiinteistöyhtiöille, viranomaisille jne.).
Perinteiset Lintuvaaran siivoustalkoot järjestetään keväällä.
6. KYLÄTALKKARI
Kylätalkkaritoimintaan jatketaan ja
kehitetään johtokunnan päätösten
mukaisesti. Tavoitteena on saada
enemmän tehtäviä kylätalkkarille.
Kylätalkkari valitaan uudestaan kesäkuussa, kun nykyisen talkkarin
työsopimus päättyy. Työllistämistuen ehdot eivät salli saman talkkarin jatkavan pidempään kuin yhden
vuoden.

Tarvittaessa johtokunta jakaa myös
muita tiedotteita kotitalouksiin ja
pyrkii informoimaan paikallislehdille
Lintuvaaran asioista.

Tuhka vähentää kalkin tavoin maan
happamuutta. Lisäksi siinä on kasveille tarpeellisia hivenaineita, kuten mangaania, magnesiumia ja
rautaa.

TULOSLASKELMA JA TASE		
TALOUSARVIO
1. 1. - 31.12.2008 				
v. 2009

2008
2007
Tulot:					
Varainhankinta
2909,50 4705,00		
Tiedotus
1000,00		
Pankin korot
2,18
6,02
Talkoot		
70,40
-------------------------------------------------		
			
2911,68 5781,42		

4. TIEDOTUSTOIMINTA

Yhdistyksen ilmoitustaulu on edelleen käytössä sekä johtokunnan että
myös asukkaiden ilmoituksiin.

Tarinaa tuhkasta

LINTUVAARAN OMAKOTIYHDISTYS ry

Tase 31. 12. 2008
Vastaavaa:
Rahaa pankissa
275,16
4238,02
Siirtosaatavat
500,00
------------------------------------------------775,16
4238,02

nassa sekä Espoon Kaupunginyhdistysten Liitto ry:ssä.

Puuntuhkasta pitävät marja- ja koristepensaat, vihannekset , kukkapenkit ja nurmikkokin. Happaman
kasvualustan kasveille tuhkalisäystä ei kannata antaa. Tällaisia
ovat esimerkiksi useimmat havu-

kasvit, alppiruusu, mahonia ja pensasmustikka.
Tarvittavan tuhkan tarkempi määrä riippuu maaperän happamuudesta. Sadan neliön nurmikolle
voi pääsääntöisesti levitellä n. 20
litraa tuhkaa parin vuoden välein.
Pensaiden juureen sitä voi heittää
istutuslapiollisen yhtä pensasta
kohden myös muutaman vuoden
välein. Tuhka harataan kevyesti
mullan sekaan.
Kesäkukkien ja perennoiden kukintaa voi edistää levittämällä niiden
kasvupaikoille muutaman sentin
kerroksen kompostimultaseosta.
Tällöin kottikärrylliseen kompostimultaa sekoitetaan muutama lapiollinen hiekkaa ja yksi tuhkaa.

€
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KOMPOSTOINTILUENTO LINTULAAKSON
KOULULLA 21.10.2008
Omakotiyhdistys järjesti viime lokakuussa mielenkiintoisen kompostointiluennon.
Luennon piti Kirsi Tuomisto YTV:ltä ja Uudenmaan Martoista.

• seosainetta talousjätteen peittämiseen, säiliö ja kauha seosaineelle

Saimme puolentoistatunnin aikana tuhdin tietoiskun. Esille tuli kokeneellekin
kompostoijalle uutta tietoa. Tiesitkö että
Uudellamaalla biojätteen kompostoinnista tulee tehdä YTV:lle kompostointiilmoitus? Käytäntö on myös yleinen
ympäri Suomea. Kyseessä on kuitenkin
ilmoitus, ei luvan hakeminen tms. ja tietoa
käytetään toisaalta tarvittaessa ympäristövalvontaan ja toisaalta jäteasioiden
tilastointiin.

• erillinen lämpömittari. Kaupasta
ostettavissa malleissa sellainen voi
olla valmiina

• kompostijätesangot keittiöihin
• talikko tai lapio

Kompostoria hankittaessa on hyvä
muistaa seuraavia asioita
MITÄ KANNATTAA OTTAA HUOMIOON KOMPOSTOINNISSA
• Kompostorin on oltava riittävän
suuri

Lomakkeen voi täyttää kätevästi
netissä:

• Kompostorin koon ratkaisee kompostin rakenne, perheen elintavat
ja onko se sisällä vai ulkona.

http://www.ytv.fi/FIN/jatehuolto/lajittelu/
kompostointi/kompostoijan_opas/
kompostointi_ilmoitus.htm

• Kompostorin kannen on auettava
helposti, mutta sen on myös pysyttävä kiinni tuulella.

TEE EKOTEKO, RYHDY
KOMPOSTOIMAAN!

• Kompostorin kannessa olisi hyvä
olla myös tuki, millä se pysyy auki
täytettäessä ja tyhjennettäessä

Vähennetään yhdessä kasvihuonekaasuja
MITÄ KOMPOSTOINTI ON?
Tänä päivänä kaatopaikat täyttyvät yhä
kasvavaa vauhtia. Loppusijoitukseen
päätyvästä talousjätteestä noin kolmasosa on kompostoituvaa biojätettä.
Biojäte aiheuttaa kaatopaikoilla mädätessään kasvihuonekaasuja, kerää
pieneläimiä mm. rottia ja lintuja sekä
aiheuttaa suotovesiin ravinnekertymiä.
Kaatopaikoille ei saa viedä talousjätteen seassa biojätettä lainkaan, vaan
se on erilliskerättävä tai kompostoitava.
Kompostoituminen on lahoamista, eli orgaanisen aineen hajoamista bakteerien
ansiosta, jolloin syntyy mullan humusaineita, hiilidioksidia ja vettä. Ainoana
erotuksena luonnon toiminnasta on, että
ihminen järjestää lahoamiseen optimiolosuhteet nopeuttaen näin hajoamista.
MILLAINEN KOMPOSTORI MEIDÄN
PERHEESEEN?
Kompostoreita on markkinoilla parikymmentä mallia, joiden tilavuudet vaihtelevat 100:sta aina 1000:een litraan saakka.
Tarvittavien kompostorien lukumäärä ja
tilavuus riippuu paitsi sitä käyttävien talouksien määrästä ja koosta myös heidän
elintavoistaan eli kuinka paljon eloperäistä jätettä syntyy. Karkeasti arvioiden voidaan sanoa, että kompostitilaa tarvitaan
15-40 litraa asukasta kohti. 4 henkinen
perhe tarvitsee noin 100-600 litran astian.
Puutarhakomposti (ei ruoan jätteitä) voi
yksinkertaisimmillaan olla laudoista tehty
kompostointikehikko. Sellaisen voi rakentaa itse helposti vaikkapa verkosta jonka
silmäkoko on alle 1 cm .
Ruokajätteiden kompostointiin tarvitaan
aina tiivis ja jyrsijöiltä suojattu kompostori.
Ympärivuotinen kompostointi edellyttää
ns. kuumakompostoria, joka pysyy eristyksensä ansiosta lämpimänä talvellakin.
Kompostori on mahdollista rakentaa itse
tai ostaa kaupasta, jossa hinnat ovat n.
100-700 euroa kompostorin rakenteesta
riippuen. Kompostorin käyttöä helpottamaan voi hankkia:

6

• Riittävä talvieristys ettei kompostori
jäädy talvikuukausien aika
Kompostoinnissa tärkeimmän työn tekevät pieneliöt viihtyvät hyvin, kun niiden
perustarpeista huolehditaan:
Happi

- kompostin kääntäminen
- Seosaineen lisääminen
sopivassa määrin

Ravinteet - Lisäämällä riittävästi
biojätettä ja seosaineita
Kosteus

Lämpö

- liian kuiva -> kastelu
- liian märkä ->seosaineen
lisääminen
- riittävästi lämpöeristeitä,
jotta komposti ei jäädy kyl
mällä ilmalla

ainesta kompostorissa tai siirtää puolivalmiin mullan esim. lehtikompostoriin tai
vaikkapa kasvimaan nurkkaan. Suojaa
jälkikompostoituva aines muovilla, jotta
ravinteet eivät huuhtoudu sadevesien
mukana pois. Puolivalmista ainesta voi
myös levittää puiden ja pensaiden juurille
ohuiksi kerroksiksi.
Täysin kypsä kompostiaines on jäähtynyt, tumma, karkeat puupitoiset ainekset
näkyvät vielä osittain ja aines on ”höttöistä”. Tätä multaa voi käyttää kasvimaalla,
kukkapenkissä. Jos haluat käyttää ainesta nurmikon pohjana voit tarvittaessa
seuloa karkean ainesosan pois.
Älä kypsytä kompostiainesta liikaa, koska
vanhetessaan se menettää ravinteita!
MITÄ KOMPOSTORIIN VOI LAITTAA
Nyrkkisääntönä voidaan pitää, että kompostiin kelpaa kaikki mikä on suoraan
peräisin eläin- tai kasvikunnasta:
• hedelmien, juuresten ja vihannesten kuoret

Kun kompostorin lämpötila laskee on aines puolivalmista. Voit jälkikompostoida

• 15 metriä lähemmäs kaivoa tai ojaa
•

tuuletusikkunoiden lähelle

Sijoita kompostori sellaiseen paikkaan,
että jätteiden vieminen on sujuvaa ja
kompostorin tyhjennys on helppo suorittaa.
Huomioi että kompostorista voi vuotaa
lauhdevettä. Sijoita kompostori niin etteivät vedet pääse haitallisiiin paikkoihin
kuten vaikkapa talojen seinustalle.
Jotkut kaupasta ostetut kompostorit on
mahdollista sijoittaa myös sisätiloihin
kuten esimerkiksi ulkovarastoon. Näiden
kompostoreiden pohjassa on reikä letkua
varten, jota pitkin kompostorista tulevat
lauhdevedet voi johtaa esimerkiksi lattiakaivoon.

Kompostorista tulee pistävää ammoniakin hajua -> lisää seosainetta.

• talouspaperia ellei siihen ole imeytetty mitään haitallista ainetta
• sanomalehden aukeama tai paperipussi kompostisangon pohjalla
käytettynä
• kukkamulta ja kasvinjätteet kotoa
ja pihalta
• luonnonkuidut hyvin pieninä määrinä (villa, puuvilla, pellava, silkki)
• puulastu ja -puru (ei lahosuojattua
puuta)
• vessapaperin hylsyt ja munakennot
• lemmikkieläinten häkkien kuivikkeet, puupohjainen kissanhiekka.
Kissanhiekkapussin kyljestä
kannattaa tarkistaa tuotteen kompostoituvuus. Hiekan sisältävät
paakkuuntumista edistävät aineet
eivät aina sovi kompostoriin.

MITÄ KOMPOSTORIIN EI SAA LAITTAA?

Kompostori voi hyvin ja toimii kun kompostiaineksen keskeltä mitattu lämpötila
on 33-35 astetta. Lämpötilan ollessa yli
55 astetta kompostoituminen on nopeaa. Korkeassa lämpötilassa jäte muuttuu
puolivalmiiksi mullaksi jopa 4-6 viikossa.

• suoraan auringon paisteeseen

• kaikki muu ruokajäte

KOMPOSTIN HOITO

Talvella kylmän aineksen lisääminen
jäähdyttää turhaan kompostia. Seosaineen olisi hyvä olla samanlämpöistä kuin
jäte.

• naapurin rajalle ilman lupaa

ONGELMATILANTEITA

Lämpökompostoriin voi laittaa myös
muumiotautiset omenat sekä perunaruttoiset perunat. Lämpö tuhoaa taudinaiheuttajat.

Kompostori rupeaa käymään vasta silloin
kun kompostori on puolillaan jätettä.

Älä sijoita kompostia

• kahvin ja teen porot (suodatinpaperit ja teepussit voi laittaa mukaan)

Kompostointi vaatii pientä harjoittelua, ei
suurta työtä. Kun komposti toimii hyvin
sen tuntomerkkejä ovat lämmön tuottaminen, ei hajua, ei kärpäsiä ja jäte painuu
voimakkaasti kasaan.

Kompostin pohjalle laitetaan ensin karkeampaa ainesta, kuten oksia, että ilma
pääsee kiertämään pohjan (pohjaverkko)
kautta kompostiin. Nämä peitetään ruoholla, lehdillä tai vanhalla kompostilla.
Tämän jälkeen voidaan laittaa uutta kompostoituvaa jätettä, joka pitää peittää aina
seosaineella tuonnin jälkeen. Kompostia
pitää pöyhiä välillä ja kastella tarvittaessa. Älä pöyhi liian usein!

KOMPOSTORIN JA KOMPOSTIN
SIJOITUS

• tuhkaa ja kalkkia
• ongelmajätteitä (lääkkeet, kemikaalit ym)
• tupakantumppeja
• pölynimuripusseja

Kompostoriin ilmaantuu kärpäsiä -> kompostori on liian tiivis tai jätteitä ei ole peitetty.
Kompostoriin tulee toukkia tai munia ->
kompostori ei käy riittävän kuumana.
Kompostoriin tulee aikuisia kärpäsiä ->
lisää seosainetta ja tarvittaessa torju kärpäsiä pyretriinillä. Pyretriini hajoaa kompostorissa.
Kompostoriin tulee muurahaisia -> aines
on liian kuivaa, kastele lämpimällä vedellä.
Kompostoriin kuuluvat madot. Madot toimivat tärkeinä hajoittajina. Kompostorin
lämpötilan noustessa madot katoavat.
Talvella kompostori saattaa jäätyä, se ei
haittaa. Jäätynyt kompostori lähtee käyntiin kun se taas sulaa. Jäätynyttä kompostori voi herätellä lämpöisellä vedellä.
Veteen voi myös lisätä kaupasta ostettavaa kompostiherätettä.
Lisätieto kompostoinnista löydät esimerkiksi YTV:n jätehuollon nettisivuilta:
http://www.ytv.fi/FIN/jatehuolto/lajittelu/
kompostointi/etusivu.htm

• muovia, lasia tai metallia
• keinokuitua, nahka- tai kumituotteita

Anne Kangas

• paperia suuria määriä (ei lainkaan
muovitettua, vahapinnoitettua tms.
paperia)

ALEPA LINTUVAARAAN
Alepa avaa keskikokoisen, monien toivoman lähikaupan
loppuvuodesta Lintuvaaran liikekeskukseen vinosti
Uuttua vastapäätä.
Tarkempia tietoja rakennusprojektista seuraavassa
Lintusessa.

Vaarin palsta
Minä ja koirani

Syksyn kirjamessuilla asiantuntija
arvioi, että seuraava maailmankirjallisuuden megatrendi pyörii ihmisen ja eläimen välisessä suhteessa.
Tartun tilaisuuteen ja kuvaan koirani
ominaisuuksia ja suhdetta isäntäänsä. Käytän koirasta valenimeä Turri,
koska oikean nimen paljastaminen
saattaisi johtaa sen kannalta kiusallisiin sosiaalisiin tilanteisiin Lintuvaaran katuvierillä.
Koirallani on hieno sukutaulu, jonka mukaan se on vähähaukkuinen,
rauhallinen ja paimentava koira. Yli
neljänkymmenen vuoden koirakokemukseni on taannut määrätietoisen
ja oikeisiin menetelmiin perustu-

neen kasvatuksen, joten koiran voi
hyvin olettaa täyttävän sille asetetut
ennakko-odottukset. Seuraavassa
tuloksia:
Jo varhaislapsuudessa sen taipumukset suuntautuivat selvästi enemmän metsästykseen kuin
paimennukseen. Paimennettavista
se tuskin oli lainkaan kiinnostunut,
sensijaan oravat se pystyi nopeasti haukkumaan paikoilleen puun
latvaan. Jotta tästä taipumuksesta
ei koituisi haittaa, opetimme koiraa määrätietoisesti noudattamaan
käskyä ”tänne”. Parhaita välipaloja
käytettiin houkuttimena, ja opetus
tuntuikin menevän perille, - niin
kauan kuin etäisyys käsikijään oli
alle kymmenen metriä. Kun se venähti pitemmäksi, koira loi käskijään
jotenkin merkitsevän katseen ja läh-

Kauneus puhuttelee oppilaita,

kestävää kehitystä Lintulaaksossa myös kulttuurisesti
Kestävä kehitys on tärkeä osa Lintulaakson koulun toimintaa. Onhan
tavoitteena Vihreän lipun saaminen hyvästä ympäristöopetuksesta.
Kestävän kehityksen päämääränä
turvataan tuleville sukupolville hyvät
elämisen mahdollisuudet siten, että
ympäristö ja ihminen sekä talous
huomioidaan tasavertaisesti. Taloudellisen ja ekologisen kestävyyden
lisäksi myös sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys on tärkeä, jotta
tasa-arvo toteutuu. Monikulttuurisuuskasvatus helpottaa eri kulttuuritaustaisten ihmisten kohtaamisia.
Yksi luonteva paikka sen toteutumiselle on koulu, jossa lapset tapaavat
päivittäin toisiaan.
Lintulaakson lukuvuoden teemana
on kauneus suomi toisena kielenä
- opetuksessa. Se on jatkoa ”Meidän ja muiden perinteille”, mikä oli
osaprojekti etnograafisen Helinä
Rautavaara museon kanssa toteutunutta valtakunnallista Taide meille ja heti – hanketta. Museo olikin

ehdolla parhaaksi Eurooppalaiseksi
museoksi. Tämä on museoille vastaava kunnia kuin Oscar-ehdokkuus
elokuvapiireissä.
Koulun yhteistyö jatkuu museon
kanssa sen kummikouluna, vaikka
Taide meille ja heti -hanke päättyi.
Hankkeesta löytyy lisätietoa internetistä OPEKO:n sivuilta. Lintulaakson
opettajat järjestävät yhdessä Helinä
Rautavaara museon henkilökunnan
kanssa taidepainotteisia työpajoja ja
vierailuja. Teemana olevaa kauneutta tarkastellaan eri näkökulmista, kuten kauneutta hyvien tapojen avulla
ja luonnonkauneutta maiseman
kautta sekä kaunista ulkonäköä eri
kauneusihanteita tarkastelemalla.
Osa oppilaista osallistui perheidensä kanssa ”Kaiken maailman juhlat”
(Pieni Karhu, 2007) kirjan tekemiseen kertomalla perinteistään, kuvittamalla kirjaa piirustuksillaan ja
esiintymällä kirjan valokuvissa sekä
opettamalla
luokkakavereilleen

TIETOTURVAPÄIVÄ
Lintulaakson koulussa oli 4.2.2009
tietoturvapäivä. Aamulla vanhemmille kerrottiin tietoturvasta ja päivän mittaan eri ikäisille koululaisille.
Opettajat saivat myös tietoiskun.
Kolmas-neljäs- luokkalaisten tilaisuudessa kävi ilmi että tietokoneetkin tarvitsevat hoitoa, nimittäin viruksia vastaan.
Luennoitsija Tiina Kuusisto kyseli
oppilailta erilaisia tietoturvaan liittyviä kysymyksiä. Ensimmäisenä hän
esitti oppilaille kiperän kysymyksen:
”Mitä netissä voi tehdä?” Pieni kolmasluokkalainen vastasi: ”pelata.”
Opettajan seuraava kysymys kuului:
”Mitä pelejä te sitten pelaatte siellä
netissä?” Monien vastauksien jäl-

keen tuli ilmi että 3-4 luokkalaisten
lempipelit ovat ”rune”, ”miniclip” ja
”arcade”. Seuraavina aiheina olivat
netin välityksellä sovitut sokkotreffit
ja salasanat.
”Salasanat ovat kuin alushousut.
Niitä pitää vaihtaa säännöllisesti!”
opetti Tiina Kuusisto koululaisille.
Salasanoiksi hän suositteli ”sanoja”
jossa on pieniä ja suuria kirjaimia,
numeroita ja välimerkkejä, esimerkiksi ”HRx631”. Eikä esim. ”hele96”,
koska se kertoo liikaa sen omistajasta. Tiina muistutti myös ettei omia
tietoja saa jakaa kenellekään tuntemattomalle tai edes tutuille, eikä keneenkään saa luottaa eikä tapaamisia sopia ilman vanhempien lupaa.

Ja tässä vielä hyödyllisiä tietoturvaan liittyviä osoitteita.
www.tietoturvakoulu.fi ja www.tietoturvaopas.fi

ti omille teilleen. Lintuvaarassa se
merkitsi haukun kuulumista vähän
väliä eri puolilta kylää. Ellei oravia
ollut haukuttavana, kelpasivat myös
jänikset, joita piti ajaa niin että pensasaidat ryskyivät. Kerran yritimme
kesämökillä käyttää houkuttimena
hirvenpaistia, jota asettelimme ovisuuhun ja ruokakuppiin . Koira kävi
toteamassa tilanteen, häipyi takaisin metsään ja palasi seuraavana
aamuna klo 5 ja ilmoitti ruumiinkielellään olevansa nälkäinen.
Koiran vähähaukkuisuuskin on aika
suhteellista. Itse asiassa se haukkuu
aika tavalla. Varsinkin silloin kun se
innostuu (mitä se tekee usein vaikka
on jo keski-iässä). Eräänkin kerran,
kun haukkuputki oli päällä, emäntänsä hermostui ja komensi koiraa
”ole hiljaa, älä hauku”. Koira vaskulttuuritaustastaan tuttuja leikkejä.
Nämä leikit siirtyivät välitunneille, ja
samalla loppui nimittely ja kiusaaminen. Toivottavasti vastaava ajattelutavan muutos koskee yhä useampaa
ihmistä maailmanlaajuisestikin, kun
presidentti Obama ilmaisi näkemyksensä virkaanastujaispuheessaan:
”Olemme kristittyjen, muslimien,
juutalaisten, hindujen ja ei-uskovien
kansakunta”. Tästähän on kyse so-

tasi: ”hau-hau-hau”. Emäntä: ”OLE
HILJAA!”, Koira: ”HAU-HAU-HAU!!”.
Johon emäntä: ”MITÄ EMÄNTÄ SANOI!!?” . Koira näytti hieman menevän hiljaiseksi, mutta vastasi sitten:
”hau-hau-hau”.
Tässä onkin eräs keskeinen ongelma: vaikka osaamme lähettää
ihmisiä kuuhun ja tehdä koneita,
jotka ajattelevat loogisesti puolestamme, emme osaa kommunikoida
edes omien lemmikkiemme kanssa niin syvällisesti kuin olisi tarvis.
Olen usein halunnut kysyä Turrelta
”oletko ollut rakastunut? ” , tai, ”onko
sinulla uskonnollisia tunteita”. Mutta
en osaa.
Vaari

siaalisesti ja kulttuurisesti kestävässä kehityksessä. Ei ole myöskään
syytä väheksyä ajatusta, jossa pienistä puroista kasvaa suuria virtoja.
Tällä optimistisella asenteella rakennamme parempaa tulevaisuutta
seuraaville sukupolville.

Riika Kotka

Oppilaiden ajatuksia kauneudesta
Kauniit tavat
Kaunis tapa on tervehtiä toisia. Kaunis tapa on myös muistaa kiittää ja pyytää anteeksi. Kauniisiin tapoihin kuuluu, että puhutaan
kauniisti toisille. Ei sanota rumia sanoja. Otetaan kaikki mukaan
leikkiin, ei kiusata, ei riidellä eikä tehdä pahaa. Kauniisiin tapoihin
kuuluu, että autetaan kaveria ja kohdellaan muita hyvin. Jos kaveri on satuttanut niin häntä voi halata. Se on kaunis tapa ja siitä
tulee hyvä mieli!
Monika, Kamilla ja Katariina
Kaunis ihminen
Kaunis ihminen näyttää hyvältä. Ei voi kuitenkaan olla kaunis,
jos ei ole myös sisäistä kauneutta. Pitää olla hyvä ihminen ja
auttaa muita. Siitä tulee kaikille hyvä mieli.
Liloz ja Nerges
Kaunis maisema
Meri on minusta kaunis. Voin katsoa sitä aina. Rakastan merta.
Se on osa minua.
Shamso

MAITOKISA
Lintuvaaran koululla järjestettiin kahden viikon aikainen
maitokisa. Kaikkien luokkien oppilaiden piti juoda joka päivä
maitoa. Oppilas sai yhden pisteen juodessaan puoli lasillista maitoa. Lopulta luokan oppilaiden yhteispisteet laskettiin,
ja voittaja luokka/luokat saivat vanhempainyhdistyksen lahjoittaman lahjan.
Kolme luokkaa sai 100% pisteet, joten kolme luokkaa voitti maitokilpailun.

Teksti: Emma ja Annika 6B

Sara, Inna ja Marika, 4.a
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Kunnallisvaltuutetuilta terveisi

Kaavoitusta ja katusuunnitelmia Lintuvaarassa ja lähialueilla

Espoon luottamushenkilövalinnat on
nyt sitten tehty alkaneelle 4-vuotiskaudelle. Sain kuntalaisilta, omalta
valtuustoryhmältä ja valtuustolta
tuen ja luottamuksen jatkaa kaavoituksen ytimessä eli kaupunkisuunnittelulautakunnassa, joten sovimme Lintusen kanssa, että teen aina
silloin tällöin lyhyitä paikalliskatsauksia siitä, missä mennään ja mitä
on odotettavissa.

Yhdessä eteenpäin

Ylämäet ja alamäet kuuluvat jokaisen elämään: hiihtoladulle, henkilösuhteisiin, kotiin, kouluun ja töihin
– myös kuntatalouteen. Kuten hyvin

Lintuvaaran ja sen lähialueiden
osalta tapahtuukin enemmän kuin
pitkään aikaan. Edellisellä lautakuntakaudella tekemämme priorisoinnit
purevat. Luottamushenkilöinä emme
ole suostuneet kaavoittamaan tämän
oman alueemme pienen keskustan
rakentamattomia tontteja tavallisiksi
asunnoista. ”Kylä” tarvitsee oman
keskustan. Alepan rakentamista ei
lamakaan estä. Asemakaava on
nyt vahvistunut. Sen eteläpuoliselle
rakentamattomalle osalle hahmotellaan esim. vanhusten asuntojen
ja niitä tukevien pienten palvelujen
yhdistelmää. Katsotaan mille löytyy
toteutumisedellytykset.
Uusmäen puolella etenevät useat
kaavat. Katsokaa hyviä kuvia verkosta www.espoo.fi/kaavoitus. Sieltä löytyy myös uusi karttapalvelu,
joka on hyvin käytännöllinen. Jo
muutama vuosi sitten on tehty aluetta koskevat perusratkaisut. Yhteistyössä Helsingin ja Vantaan kanssa
tiedämme, maailmantalous järkkyy
ja sillä on seurannaisvaikutuksensa
meidän jokaisen elämään. Kunnan
tehtävänä on taata, että peruspalvelut ovat kaikkien kuntalaisten saatavilla niin ylä- kuin alamäissäkin. Näin
uutena valtuutettuna olen omalta
osaltani vaikuttamassa siihen, miten
nämä palvelut voidaan meille kaikille
tarjota. Edessä on haastavia aikoja,
koska asioita on nyt priorisoitavia
entistäkin tarkemmin, koska selvää
on, että kaikkea mitä haluaisimme,
emme voi saada. Pääasia on, että
saisimme pidettyä huolta siitä, että
tärkeimmistä asioista ei lähdettäisi
leikkaamaan.
Kunnallispolitiikassa olen vielä keltanokka ja vasta tutustun koko laajaan
työmaahan sekä sen eri toimijoihin.

Kevät keikkuen tulevi
Auringonsäteet ovat jo häikäisseet
silmiämme ja olen ollut tunnistavinani lintujenkin liverryksestä kevään tulon. Ehkäpä se on vielä mielikuvitusta, mutta talven todellisen
harmauden jälkeen on pakko hakea
valoa ja iloa ajatuksiin. Meitä suomalaisia ei auringonvalolla ole hellitty tänä talvena ja juuri kun kuvittelimme hiihtokelien alkaneen muutti
viikonlopun rankkasade ladut luistinradoiksi. Luistella voi kuitenkin
helpommin kaupungin loistavasti
hoitamilla luistinradoilla. Otetaan
talven iloista kaikki irti ja nautitaan
ulkoilusta!
Kevään antaessa ensi merkkinsä
nostaa päänsä myös takuuvarmasti yleisesti puhuttava asia - arvaatte
varmasti - nimittäin koirankakka.
Toisen rakas lemmikki - perheenjäsen - on muiden kanssakulkijoiden
mielestä eläin - koira tai kissa. Lem-
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mikkikoiran jätökset portinpielessä
tai kissan kakka naapurin talon ympärillä olevan hiekan sekaan kätkettynä saa aina tunteet kuumiksi. Ymmärrettävää, sillä omakotialueella
piha-alue ulottuu aidan toisellekin
puolelle.
Koppaa muovipussiin lemmikin jätökset ulkoillessasi jalkakäytävällä
ja laita pussi sille varattuun pönttöön! Näin tekemällä uskon kyräilevien katseiden muuttuvan iloiseksi
kohtaamiseksi välillämme. Lemmikit
ovat ”ihmisen parhaita ystäviä” ja
hyvin koulutettu, pirteä koira ilostuttaa meitä kaikkia!
Seuraava Lintunen ilmestyy sinivuokkojen aikaan, nautitaan pirteästä talvesta haaveillen kevään tulosta! 		
Nimimerkki tarkkaileva kuuntelija

teemme laajaa ns. Kuninkaankolmion aluetta. Tämän liikenteellinen
raami syntyy jatkamalla Kehä II aina
Hämeenlinnantielle saakka sekä
parantamalla Vihdintie ja jatkamalla
Lintulaaksontie pohjoiseen. Samalla, kun näistä saadaan hyväksytyksi
yksityiskohtaiset suunnitelmat, etenevät myös useat asemakaavat.
Vanhan Uusmäen kaavaehdotus tulee pian korjattuna (siten kuin lautakunta lokakuussa evästi) uudelleen
käsittelyyn ja sitten nähtäville. Vanha tyyli säilyy, mutta myös pieni lisärakentaminen on mahdollista.
Lintuvaaran pohjoisimman osan
(nimetty nyt kaava-alueena Muuttolinnunmäeksi) valmisteluaineisto on
pian nähtävillä. Muutos nykytilaan
lähtee siitä, että alueen halkaiseva voimajohto maakaapeloidaan ja
alue kytkeytyy päätieverkkoon Lintulaaksontien kautta. Näin mahdollistuu lisää pientalorakentamista ja
Asioihin perehtyminen ja uusien
verkostojen luominen vievät aikansa. Vaikka monta asiaa onkin vielä
vähän hämärän peitossa, niin kirkkaana mielessä ovat ne asiat, joiden
takia lähdin vaaleihin mukaan: lapsi
täytyy muistaa tässä priorisointien
listalla pitää korkealla, samoin vanheneva väestö. Lapseen panostaminen on panostusta tulevaisuuteen
ja ennaltaehkäisyä parhaimmillaan
– mutta toisaalta myös panostusta jokaiseen päivään tässä ja nyt.
Vanhenevaan väestöön panostaminen on myös ennaltaehkäisyä ja
panostusta jokaiseen päivään, mutta lisäksi se voi parhaimmillaan olla
elämänkokemuksen arvostamista ja
kokemuksesta oppimista. Vuorovaikutusmahdollisuuksien ja -taitojen
parantamisen kautta voimme jokai-

myös liikenne saadaan paremmin
hallintaan.
Tärkeää kehitystä alueellamme on
myös se, että Lintuvaaran koulun
eteläpuolisen alueen katusuunnitelmia on parhaillaan nähtävillä: Katri
Valan tie, Punavarpusentie… Onko
tämä se laatutaso, jota näille kaduille ja muuallekin Lintuvaaraan halutaan? Nyt odotamme asukkaiden
palautetta.
Hyvää hiihtolomaa kaikille – nyt
myös täällä kotinurkilla!

Markku Markkula
Kaupunginvaltuutettu (Kok)
Kaupunkisuunnittelulautakunnan
puheenjohtaja

nen tahtoessamme kasvattaa myös
yhteisöllisyyden tunnetta.
Lämmin kiitos kaikille teille Lintuvaaran naapureille, jotka annoitte
minulle äänenne kunnallisvaaleissa.
Työt ovat alkaneet ja niitä riittää. Jos
joku asia askarruttaa, laittakaahan
postia tai nykäiskää hihasta. Katsotaan, voisinko auttaa. Jos en nyt heti
tänään, niin pian kumminkin. Toivon,
että osaan olla luottamuksenne arvoinen. Pidetään yhdessä edelleenkin lapsi hyvällä polulla!

Elli Perklén
Kaupunginvaltuutettu (Kok)
(elli.perklen@elisanet.fi)

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
merja.jameri@netti.fi

LINTUVAARA MUUTOSTEN PYÖRTEISSÄ

Vuoteen 2012 asti me lintuvaaralaiset saamme tottua
jatkuvaan muutokseen ympäristössämme. Kehä I:selle
suuntaavat autoilijat eivät aamulla töihin lähtiessään tiedä
mitä ramppia takaisin kotiin ajavat. Muokatun ympäristömme
lopputulema on varmasti toimiva, mutta seuraavat 3-4 vuotta
koettelevat meitä moneen kertaan.
Ihmisen muistikuva ympäristöstään unohtuu yllättävän
nopeasti, eikö vain! Tunnistatko yllä olevien kuvien paikan?
Tulemme seuraavissa Lintunen -lehdissä seuraamaan
maiseman muuttumista kuvasarjalla - Ennen ja nyt! Onko
sinulla vanhoja maisemakuvia alueeltamme tallella?

Voit jättää kuvia kirjekuoressa postilaatikkoon Kirvisentie
2-4 B, Snow. Laita mukaan nimesi ja osoitteesi sekä selitys
mistä kuva on otettu ja milloin. Kuvat palautamme takaisin
omistajilleen.
Ulkoista ympäristöä havainnoidessa tulee Lintukotomme
läheiseksi ja tutuksi myös tänne viime vuosina muuttaneille
perheille.
Silmät auki liikkumaan!
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TAVATAAN VUOSIKOKOUKSESSA
LINTUMETSÄN KOULULLA
MAANANTAINA 23.3 KLO 18:30

UUSIA JÄSENIÄ TARVITAAN MYÖS
JOHTOKUNTAAN TOIMIMAAN MEIDÄN
LINTUVAARALAISTEN HYVÄKSI!
Terveisin: Johtokunta

Omakotiliitto ja Omakotiyhdistys
Kysymyksiä ja vastauksia

K: Mikä on Omakotiliitto? Haluan liittyä Lintuvaaran Omakotiyhdistykseen.
V: Lintuvaaran Omakotiyhdistys on Omakotiliiton
jäsenyhdistys, liittyminen tapahtuu Omakotiliiton
kautta mainittaessa Lintuvaaran Omakotiyhdistys paikallisyhdistykseksi.
K: Miksi liittyisin?
V: Jäsenmaksuilla tuetaan yhdistyksen toimintaa
paikallistasolla sekä liiton kautta valtakunnallista
edunvalvontaa, Lisäksi jäsenet saavat rahanarvoisia etuja mm. alennusta sähköstä,kaksi yhden
hinnalla Omakotimessuille yms. Jäseneduista
Omakotiliitto tiedottaa 4 kertaa vuodessa jaettavassa OmaKoti lehdessä.
K: Mikä on omakotitalkkari? Voimmeko me
käyttää omakotitalkkaria?
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V: Omakotitalkkarin voivat Omakotiliiton jäsenet ottaa auttamaan piha- tai kotiaskareissa. Omakotitalkkari on ensisijaisesti tarkoitettu
ikääntyville mutta myös kaikille muille ’naapuriavun’ luonteista apua tarvitseville.
K: Mistä saa tietoa omakotitalkkarin aikataulusta? Miten omakotitalkkarin saa käyttöön?
V: Soita suoraan omakotitalkkarille ja sovi aikataulusta.
K: Onko jäsenyys henkilö- vai perhekohtainen?
V: Perhe/talouskohtainen.
K: Miksi jäsenmaksu (20 EUR/v) nousi liittoon liityttäessä?
V: Jäsenmaksusta menee 13 EUR liiton toiminan tukemiseen ja 7 EUR yhdistyksemme
toiminan tukemiseen. Verrattaessa minkä tahansa yhdistyksen jäsenmaksuun, 20 EUR on

erittäin kohtuullinen jäsenmaksu.
K: Miksi yhdistys liittyi liittoon?
V: Liittoon kuulumisesta on useita etuja ja yhdistyksen jäsenet eivät voi liittyä suoraan liittoon. Liittymistä ehdotettiin vuosikokouksessa
ja valmistelun jälkeen seuraavassa vuosikokouksessa äänestettiin liittymisen puolesta.

K: Asun rivi/kerrostalossa, palveleeko Omakotiyhdistys minua?
V: Omakotiyhdistys ajaa kaikkien lintuvaaralaisten asiaa asumismuodosta riippumatta,
tervetuloa jäseneksi! Omakotiyhdistys onkin
oikeastaan Lintuvaaran asukasyhdistys.

LIITY LINTUVAARAN OMAKOTIYHDISTYKSEEN

LINTUVAARAN OMAKOTIYHDISTYS R.Y
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