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			Marjo Matikainen-Kallström (KOK)
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Puheenjohtajan terveiset
kokouksen jälkeen saamme
kuulla ajankohtaista kaupunkisuunnitteluasiaa, josta tulee
meille kertomaan kaupunkisuunnittelulautakunnan
puheenjohtaja, Markku Markkula.

Johtokunnan kuulumisia
Alkuvuosi on mennyt vuoden
tärkeimmän tilaisuutemme vuosikokouksen valmistelussa ja
kuluvan vuoden toimintasuunnitelmaa pohtiessa.
Vuosikokous pidetään tiistaina 29.3. klo 17:30 Lintumetsän koululla
Varaamme aikaa sääntömääräisten asioiden käsittelyn lisäksi keskusteluun ja uuden johtokunnan evästykseen lintuvaaralaisia kiinnostavista ajankohtaisista asioista ja toiminnasta
meidän yhteiseksi hyväksi. Varsinaisen

Eduskuntavaaliehdokkaiden
paneeli
Illan huipentaa Suur-Leppävaaran alueen kansanedustajaehdokkaiden vaalipaneeli, joka
alkaa noin kello 19.00. Mukaan
kutsuttiin edustajia eri puolueista, ja peräti kuudesta puolueesta ilmoittautui edustaja paikalle
tapaamaan
lintuvaaralaisia.
Meillä onkin mielenkiintoinen
mahdollisuus kuulla ehdokkaiden näkemyksiä eri aiheista.
Tervetuloa mukaan sekä Omakotiyhdistyksen jäsenet että
muut kiinnostuneet lintuvaaralaiset.
Toimintasuunnitelmasta poimittua
Toimintasuunnitelmasta keskusteltaessa uusina mielenkiintoisina hankkeina nousivat esille
mm. kaikille lintuvaaralaisille yhteisen joulunaloitustilaisuuden
järjestäminen. Voisimme pyytää
lähikouluja piristämään tilaisuutta musiikkiesityksillä, tarjota jou-

lupuuroa soppatykistä ja tällä
tavoin tarjota kaikille lintuvaaralaisille yhteisen tilaisuuden
iloisissa tunnelmissa. Naapuriyhdistyksissä pidetään kuukausittain yhteisiä tilaisuuksia mielenkiitoisten aiheiden tiimoilta.
Mahtaisikohan tällainen toiminta
kiinnostaa Lintuvaarassakin?
Aluemme heikot laajakaistayhteydet ovat herättäneet joukon
aktiivisia lintuvaaralaisia pohtimaan oman, esimerkiksi osuuskuntapohjaisen nopean valokaapeliverkon
rakentamista,
jotta tiedon valtatie saavuttaisi
Lintuvaarankin. Tästä aiheesta
on artikkeli sisäsivulla.
Omakotitalkkari
Toivottavasti
omakotitalkkaritoimintaa saataisiin jatkettua
myös tänä vuonna. Viime vuonna talkkari ei ollut valitettavasti
täystyöllistetty ollenkaan, mutta
ajatuksena on kuitenkin jatkaa
tätä toimintaa. Apu on ollut tarpeen talkkarityön tilaajille, mutta
olisi hienoa, jos käyttäisimme
talkkaria ahkeramminkin hyväksemme.

Keväisenä jäsenetuna muistuttaisin, että Helsingin Messukeskuksessa on 7-10.4. Oma Koti
ja Oma Mökki –messut, joihin
pääsee kaksi yhden hinnalla
Omakotiliiton jäsenkorttia näyttämällä.
Lähestyviä eduskuntavaalikeskusteluja varten Omakotiliitto on
valmistanut Suomen Omakotiliiton asumistavoitteet esitteen,
joka löytyy kätevimmin liiton
verkkosivuilta www.omakotiliitto. fi/asumistavoitteet. Liitto on
kiteyttänyt toimenpiteet, joilla
varmistetaan kohtuuhintainen
pientalo- ja omakotiasuminen.
Kannattaa vilkaista ja ottaa huomioon puolueiden ja ehdokkaiden tavoitteita vertailtaessa.
Tapaamisiin vuosikokouksessa,
Teijo Porkka

Lintuvaaran OKY, puheenjohtaja

Ajankohtaista Omakotiliitosta

Lintuvaaran Omakotiyhdistyksen johtokunnan jäsenet 2010
Anne Kangas
Liisa Marjomäki
Outi Kleemola
Pauli Leinikki
Turo Heikkinen
Teijo Porkka
Tuula Snow
Maija Tahvanainen
Apso U. Turunen
Minttu Ollila
Tuomas Nousiainen

varapuh. joht.
pj/ sihteeri
rahastonhoitaja

040 5884496
040 7509417
050 5231325
0400 5524314
050 4839289
050 3038285
0400 604887
040 5944150
0400 434378
0400 852323
050 3395944

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
maija-liisa.marjomaki@espoo.fi
outi.kleemola@pihapaakari.fi
pauli.leinikki@fimnet.fi
tjh@fl460.com
teijo.porkka@gmail.com
tuula.snow@gmail.com
maija.tahvanainen@leppavaaranlaskenta.fi
apso.turunen@kolumbus.fi
minttu.ollila@kolumbus.fi
tn@tdchosting.fi

Yhdistyksen nettisivut sijaitsevat osoitteessa: http://www.lintuvaara.fi
Facebookissa Lintuvaaran Omakotiyhdistys
Ilmoitustaulu omakotiyhdistyksen tiedotteita varten on asiamiespostin ja kukkakaupan edessä.

Juhlakatoksen vuokraus Aslak (Juha) Pentikäinen p. 0400-939440
e-mail: aslakp@netti.fi

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. Omakotiliitto laskuttaa jäsenmaksun ja toimittaa jäsenkortin.

Kansikuva: Teijo Porkka

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: 1800 kpl.

Mitä muuta lasten ja nuorten talveen kuuluu kuin lunta?
Moni asia on tänä talvena ollut ainakin aikuisille astetta haastavampaa liikkumisen, näkyvyyden, lumityömäärän, kylmyyden ja vaikkapa kasvien pupusuojaamisen suhteen. Vastapainoksi olemme saaneet kauniita maisemia ja paljon lumisia
ulkoiluhetkiä. Lapsille varmasti erityisen mieluisia kelejä! Mitä
muuta lasten ja nuorten talveen kuuluu? Tässä joitakin ajatuksia…

Opetuksen haasteita
Espoon koulut siirtyivät koulukohtaiseen budjetointiin alkuvuodesta 2010. Tämä tarkoittaa sitä, että koulut voivat aikaisempaa enemmän päättää omasta rahankäytöstään. Muutos
ei ole ollut täysin mutkaton, mutta pääasiassa koulut ovat ottaneet tämän positiivisena asiana vastaan. Onneksi olemme
pystyneet pitämään opetustoimen taloustilanteen sellaisena,
että voimme ylläpitää opetuksen laatua nykyisessä laajuudessaan. Suurimpana haasteena tällä hetkellä koulupuolella
lienee oppilashuollon kehittäminen niin, että koululaisilla olisi
nykyistä matalampi kynnys lähestyä kouluterveydenhoitajaa,
-psykologia ja - kuraattoria. Näiden aikuisten on oltava tavoitettavissa koulun arjessa riittävän usein.

Peruskorjattavaa ja uutta
Mitä tulee Lintuvaaran koulu-uutisiin, voisin kertoa, että Lintuvaaran koulun peruskorjaus ja laajennus on viimein listattu
hankkeena ns. elinkaarimallilla korjattavien koulujen joukkoon. Koulun henkilökunta, oppilaat ja vanhemmat ovat vuosia odottaneet parannusta tilanteeseen. Taisi viime kevään
kuutosluokkalaisten koulunlopetusräppikin olla sanoitettu
osin aiheeseen liittyen. Syytä sanailuun kyllä onkin. Sisäilma
kaipaa parannusta – erityisesti happea. Tarkempaa korjausaikataulua saamme vielä odottaa, sillä hanke etenee vasta
suunnitteluasteella. Itse ainakin yritän vauhdittaa näitä peruskorjaushankkeita, kuten tähänkin asti. Tälle vuodelle koulujen peruskorjaukseen on onneksi varattu enemmän rahaa
kuin koskaan aikaisemmin Espoon historiassa.
Lintuvaaran koulun remontin kohdalla suunnitelmissa olisi
ensin rakentaa uusi osa kouluun eli suurentaa koulua. Tuota
laajennusosaa käytettäisiin ensin ns.väistötilana, kun nykyistä koulua remontoidaan. Kun sekin saataisiin valmiiksi, koko
koulu kasvatettaisiin kolmisarjaiseksi eli rinnakkaisluokkia tulisi olemaan kolme nykyisen kahden sijasta. Vaikka osa vanhemmista on varmasti tykännyt juuri pienestä kyläkoulustamme, niin tosiasia on, että hieman isompi koulukoko turvaisi
koulun toiminnan ja toisi meille mahdollisuuden nykyistäkin
paremmin toimivaan kouluyhteisöön, jossa hienosti käyntiin
lähtenyt musiikkiluokkatoiminta tulee jatkumaan, mutta jossa
samalla voitaisiin panostaa täyspainoisesti painottomaan perusopetukseen kahdella rinnakkaisella luokalla. Lisäksi, laajentamalla koulua, saisimme myös uudet alueelle muuttavat
lapset mahtumaan lähikouluihimme. Tässä on voimakkaasti
kasvavan Leppävaaran alueella haastetta.

Uudet rakennettavat alueet, ihana ympäristömme ja Leppävaaran palvelut houkuttelevat alueelle lapsiperheitä, jotka
tuovat mukanaan myös kasvavan lähipalvelutarpeen. Varhaiskasvatuksen puolelta voisin todeta, että Painiityn päiväkoti tulee vastaamaan kasvavaan päivähoitotarpeeseen.
Lintuvaaran päiväkodin perusparannus on puolestaan suunniteltu tehtävän Lintuvaaran koulun peruskorjauksen yhteydessä. Tämäkin aikataulu tarkentuu hankkeen edetessä.

Nuorille omaa tilaa
Lintuvaaran nuorisotilan puutteesta on puhuttu pitkään. Viime keväänä myös lähikoulujen (Lintumetsä, Lintulaakso ja
Lintuvaara) johtokunnat keskustelivat asiasta yhteiskokouksessaan. Erilaisia suunnitelmia on vuosien varrella ollut kaupungin ja seurakunnan sekä vanhempien yhteistyökuvioiden
pohjalta, mutta nämä eivät ole vielä konkreettisiksi toimiksi
muuttuneet. Nuorisotoimi on ymmärtänyt tarpeen, mutta resurssien puuttuessa heidänkin kätensä ovat olleet sidotut.
Nyt positiivisena uutisena saan ilokseni kertoa, että nuorisotoimi ja opetustoimi ovat vastikään aloittaneet hyvässä hengessä asiasta keskustelun. Lintumetsän koulun rehtorin hienosti tukemana ollaan pohtimassa, josko Lintumetsän koulun
entistä neuvolatilaa voitaisiin käyttää myös osa-aikaisena
nuorisotilana. Suunnitelmat ovat hyvin alkumetreillään, mutta voin sanoa, että olen positiivisen toiveikas asian suhteen.
Koska asia on tärkeä ja varmuutta toteutumisesta ei ole,
nuorisotila-asian ratkaisemiseen liittyviä ideoita kannattaa
lähettää vaikkapa minulle, niin toimitan ne eteenpäin. Tässä
asiassa voisimme me vanhemmat muutenkin ottaa aktiivista
roolia, ainakin jos mahdollinen käynnistettävä toiminta kaipaisi myös meidän vanhempien vapaaehtoista työpanosta –
läsnäoloa ja valvontaa.

Yhdessä eteenpäin
Jos joku asia mietityttää, kehotan lintuvaaralaisia yhä aktiiviseen palautteen antoon kaupungille ja meille valtuutetuille
päin. Espoon internetsivujen kautta saatte omat mielipiteenne helposti eteenpäin juuri sellaisina kuin haluatte. Tai sitten
voitte laittaa meille valtuutetuille postia. Kyllä me asioita parhaamme mukaan selvitämme, ja laitamme omia polkujamme
eteenpäin, joskus omilla mausteillamme. Kaupunkimme on
suuri ja vaikka meillä on moni asia hyvin, niin korjattavaa ja
kehitettävää riittää. Yhteisiä asioita on parasta viedä yhdessä
eteenpäin.
Naapurista,
Elli Perklén (valtuutettu, Kok.)
elli.perklen@elisanet.fi
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Vuosikokous/Toimintakertomus ja -suunnitelma
LINTUVAARAN OMAKOTIYHDISTYS R.Y
TOIMINTAKERTOMUS 2010
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. Yhdistys liittyi Suomen
Omakotiliittoon vuonna 2008.
Vuoden lopussa yhdistyksellä oli
192 maksavaa jäsentä. Jäsenrekisteriä ylläpitää Suomen Omakotiliitto.
Jäsenet ovatkin saaneet liiton Omakotilehden sekä mahdollisuuden
hyödyntää liiton neuvottelemia alennuksia mm. Omakotimessuille.
Yhdistys palkkasi omakotitalkkarin
avustamaan ensisijaisesti ikääntyviä yhdistyksen jäseniä puutarhan ja
kodin hoidossa. Omakotitalkkarina
toimi kesäkauden 2010 Veijo Koljonen. Veijo sai työstään ja aktiivisuudestan kiitosta. Omakotitalkkarin
palveluita käytti 32 taloutta, pääasiassa ruohonleikkuutta, pensasaidan
leikkaamista, pihan ja kukkien kastelua, aitojen maalausta, omenoiden
keräämistä sekä ikkunanpesua.
JOHTOKUNTA JA TILINTARKASTAJAT
Yhdistyksen toimintaa suunnitteli
johtokunta, johon valittiin puheen-

TOIMINTASUUNNITELMA
2011
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
- osallistumalla omakotiasumisen
edunvalvontaan Suomen Omakotiliiton kautta
- avustamalla ikääntyviä omakotiasukkaita arjen töissä
Yhdistys toimii Suomen Omakotiliiton paikallisjärjestönä.
TOIMINTA
Lintuvaaran
Omakotiyhdistyksen
toiminnan 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 vanhem-
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johtajan lisäksi yhdeksän jäsentä
23.3.2009 pidetyssä vuosikokouksessa Lintumetsän koulussa.
Kokoukseen osallistui n. 40 lintuvaaralaista. Vuosikokous valitsi puheenjohtajaksi Teijo Porkan seuraavaksi yksivuotiskaudeksi.
Hallituksen jäseniksi vahvistettiin
puheenjohtajan lisäksi Anne Kangas, Tuula Snow, Liisa Marjomäki, Outi Kleemola, Turo Heikkinen,
Pauli Leinikki, Apso Turunen, Maija
Tahvanainen, Tuomas Nousiainen
ja Minttu Ollila. Järjestäytysmiskokouksessa johtokunta valitsi varapuheenjohtajaksi Turo Heikkisen, rahastonhoitajaksi Maija Tahvanaisen.

seksi. Kaupunki rakensikin uuden
suojatien Sulan kohdalle Hämeenkyläntielle. Asiassa vaikutti aktiivisesti myös Lintuvaaran koulun vanhempainyhdistys. Samalla Hämeenkyläntien suojatien liikennevalojen
päälläoloaikaa pidennettin.
C. NUORISO
Yhdistys on saanut yhteydenottoja
liittyen nuorison harrastusmahdollisuuksien parantamiseen alueella.

Varsinaisiksi tilintarkastajiksi valittiin
Matti Kärkkäinen ja Maire Kärkkäinen.

D. YMPÄRISTÖ
Jokavuotiset siivoustalkoot pidettiin toukokuun alussa. Tällä kertaa
osallistujajoukkoa harvensi samana
iltana tullut jääkiekon MM-ottelu.
Tarjoiluista kiitokset menevät Leppävaaran Gallerian K-kauppiaalle
Ilkka Kärkkäiselle. Arpojen sekä Lintuvaara T-paitojen ostajat kartuttivat
yhdistyksen kassaa.

Johtokunta kokoontui toimintavuoden aikana 6 kertaa: 12.1.; 7.2.; 8.4,
4.5.; 6.9. ja 5.10.

E. YHTEISTYö
Yhdistys on Espoon kaupunginosayhdistysten liiton (EKYL) jäsen.

TOIMINTA

Lintumetsän koulu on tarjonnut sopivat tilat vuosikokoukselle sekä
vanhempainyhdistys hoitanut mallikkaasti kahvitarjoilun.

A. KAAVOITUS
Yhdistys on seurannut lähialueiden
kaavoitustilannetta ottamalla kantaa
Muuttolinnunmäen asemakaavaehdotukseen.
B. LIIKENNE
Yhdistys teki tammikuussa 2010
kansalaisaloitteen Espoon kaupungin tekniselle keskukselle aluettamme halkovan Hämeenkyläntien
liikenneturvallisuuden
parantamipainyhdistysten tilaisuuksista.
Pyrkimyksenä on myös järjestää
asukastilaisuuksia ja tulemme osallistumaan aktiivisesti eri viranomaisten tilaisuuksiin.
Ikääntyvien asumista pyrimme tukemaan jatkamalla yhteistyössä
Suomen Omakotiliiton kanssa kylätalkkarihanketta. Kylätalkkari on
mahdollisuuksien mukaan kaikkien
lintuvaaralaisten apuna.
Yhteistyötä jatketaan lintuvaaralaisten kunnallisvaltuutettujen kanssa
sekä Leppävaaran seurakunnan
kanssa.
Yhteistyötä aloitetaan mahdollisuuksien mukaan lähialueiden omakotiyhdistysten kanssa, esim. Jupperin
ja Laaksolahden omakotiyhdistysten.
Johtokunta on myös suunnitellut lintuvaaraisten yhteisen joulunaloitustilaisuuden järjestämistä yhteistyössä lähikoulujen kanssa.
1. KAAVOITUS JA LIIKENNE
Kaavoituksen osalta seuraamme
Leppävaaran Suuralueen jatkosuunnitelmia mm. Painiityn ja Kuninkaan
kolmion
rakentamisen
vaikutusta alueemme liikenteeseen
ja palveluihin. Lintuvaaran alueel-

Myös Leppävaaran seurakunta on
tukenut OKY:n toimintaa antamalla
kokoustilat seurakuntakoti Uutussa
yhdistyksen käyttöön veloituksetta.

F. TIEDOTUS
Yhdistyksen tiedotuslehti on Lintunen-Lehti, joka ilmestyi toimintavuoden aikana kolme kertaa. Lintusen
taittamisesta on vastannut Sasu
Saarnia ja painopaikkana on ollut
Kopio-Niini. Lehdestä yhdistys on
saanut positiivista palautetta lintuvaaralaisilta.
Ilmoittajina yhdistyksen toimintaa
ovat tukeneet paikalliset yritykset
mm. kolarikorjaamo Stenström, Remonttipuoti, Leppävaaran laskenta,
Metro-Pesu Oy, Rauta-Jaakko, Ravintola Huivi, Kukkatalo, postikioski
Mac Paananen sekä Alepa.
Johtokunnan jäsenet jakoivat lehden n. 1800 talouteen.
Johtokunta myös tiedotti tapahtumista yhdistyksen ilmoitustaululla.
Yhdistyksen nettisivut löytyvät osoitteesta http://www.lintuvaara.fi ja
Facebook-ryhmä on nimellä Lintuvaaran Omakotiyhdistys.
G. MUUTA
Pihakatostelttoja (2kpl) on vuokrattu
jäsenille.

Lintunen lehti on toiminut tiedostuskanavana myös koulujen tapahtumien välittämisessa asukkaiden
tietoon.
la mielenkiintoa herättää edelleen
Muuttolinnunmäen kaavoitushankkeen eteneminen.
2. NUORISO
Yhdistys pyrkii vaikuttamaan nuorison harrastusmahdollisuuksien lisäämiseen alueellamme kaupungin
kanssa.
3. TIEDOTUSTOIMINTA
Lintunen tiedostuslehden (levikki
1800 kpl) julkaisemista jatketaan
voimavarojen mukaisesti. Tavoitteena on julkaista lehti 3 kertaa vuodessa ja jakaa ilmaiseksi jokaiseen
talouteen toiminta-alueellamme.
Lehdessä julkaistaan artikkeleita
paikallisista asioista ja sekä omakotiasujia kiinnostavista ajankohtaisista aiheista mm. puutarhanhoidosta,
energiansäästöstä,
Omakotiliiton
ajankohtaisista hankkeista.
Tarvittaessa johtokunta jakaa myös
muita tiedotteita kotitalouksiin ja
pyrkii informoimaan paikallislehtiä
Lintuvaaran asioista.
Yhdistyksen ilmoitustaulu on edelleen käytössä sekä johtokunnan
että myös asukkaiden ilmoituksiin.
Nettisivujen - www.lintuvaara.fi - ylläpitoa jatketaan.

4. YPÄRISTÖASIAT
Ympäristössä tapahtuvia laiminlyöntejä seurataan ja tarvittaessa
ilmoituksia tehdään asianomaisille
tahoille.
Perinteiset Lintuvaaran siivoustalkoot järjestetään keväällä.
Yhdistys on jo pitkään toiminut aktiivisesti kierrätyspisteiden lisäämiseksi
aluellemme.
5. KYLÄTALKKARI
Kylätalkkaritoimintaan jatketaan ja
kehitetään johtokunnan päätösten
mukaisesti. Kylätalkkari valitaan uudestaan viimeistään toukokuussa.
Työllistämistuen ehdot eivät salli saman talkkarin jatkavan pidempään
kuin 12 kuukautta. Vuoden 2009
kylätalkkarilla tämä aika tuli täyteen.
6. OMAKOTILIITTO
Osallistummme Suomen Omakotiliiton toimintaan ja hyödynämme
liiton tarjoamia mahdollisuuksia mm.
tietoiskuja ja koulutustilaisuuksia.
Energiakustannusten lisääntyessa
vuosi vuodelta tietoiskun aiheena
voisi olla esim. pientalon energiatehokkuden parantaminen.

Vuosikokous/Tilinpäätös ja talousarvio

Lintuvaaran Omakotiyhdistys ry

Lintuvaaran Omakotiyhdistys ry

TULOSLASKELMA

TALOUSARVIO 2011

Y-tunnus 2191215-6
Y-tunnus 2191215-6
1.1.2010
- 31.12.2010

Rahayksikkö EURO
VARSINAINEN TOIMINTA
Lintunen -lehti
Tuotot
Kulut
Muut kulut
Kulut yhteensä
Toiminnanalan kate
Omakotitalkkaritoiminta
Tuotot
Kulut
Henkilöstökulut
Muut kulut
Kulut yhteensä
Toiminnanalan kate
Muu toiminta
Tuotot
Kulut
Muut kulut
Kulut yhteensä
Toiminnanalan kate
Tuotto-/kulujäämä
Varainhankinta
Tuotot
Tuotto-/kulujäämä
Sijoitus- ja rahoitustoiminta
Tuotot
Rahoitustoiminta
Kulut
Rahoitustoiminta
Tuotto-/kulujäämä
Yleisavustukset
Yleisavustukset
Tilikauden tulos

Lintuvaaran Omakotiyhdistys ry

1.1.2009
- 31.12.2009

4 000,00

2 650,00

-5 087,00
-5 087,00
-1 087,00

-4 915,20
-4 915,20
-2 265,20

8 304,70

17 760,28

-8 463,04
-363,63
-8 826,67
-521,97

-16 036,01
-838,27
-16 874,28
886,00

120,00

351,00

-240,88
-240,88
-120,88

-688,12
-688,12
-337,12

-1 729,85

-1 716,32

1 342,00
1 342,00

1 674,00
1 674,00

-387,85

-42,32

0,67

2,88

-38,52
-37,85

-25,59
-22,71

-425,70

-65,03

1 800,00
1 800,00

1 000,00
1 000,00

1 374,30

934,97

Rahayksikkö EURO
VARSINAINEN TOIMINTA
Lintunen -lehti
Tuotot
Kulut
Muut kulut
Kulut yhteensä
Toiminnanalan kate
Omakotitalkkatitoiminta
Tuotot
Kulut
Henkilöstökulut
Muut kulut
Kulut yhteensä
Toiminnanalan kate
Muu toiminta
Tuotot
Kulut
Muut kulut
Kulut yhteensä
Toiminnanalan kate
Tuotto-/kulujäämä
Varainhankinta
Tuotot
Kulut
Tuotto-/kulujäämä
Sijoitus- ja rahoitustoiminta
Tuotot
Rahoitustoiminta
Kulut
Rahoitustoiminta
Tuotto-/kulujäämä
Yleisavustukset
Yleisavustukset

4 500,00
-5 100,00
-5 100,00
-600,00

8 500,00
-8 500,00
-400,00
-8 900,00
-400,00

150,00
-500,00
-500,00
-350,00
-1 350,00

1 400,00
0,00
1 400,00
50,00

3,00
-10,00
-7,00
43,00

500,00
500,00

Tilikauden tulos

543,00

TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ

543,00

TASE

Y-tunnus 2191215-6
Rahayksikkö EURO

31.12.2010

31.12.2009

725,00

1 137,00

Rahat ja pankkisaamiset
Vaihtuvat vastaavat yhteensä

3 712,43
4 437,43

2 336,07
3 473,07

Vastaavaa

4 437,43

3 473,07

Vastaavaa
VAIHTUVAT VASTAAVAT
Saamiset
Lyhytaikaiset

yhteensä
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Id Al Adha -juhla Lintulaakson koulussa
Id Al Adha -juhla tunnetaan eri nimillä islaminuskoisissa
maissa. Juhla perustuu pyhiinvaelluksen juhlaan, jossa uhrataan lammas. Näin kunnioitetaan Abrahamia, joka oli valmis
uhraamaan poikansa Jumalalle. Lopulta Abraham kuitenkin
uhrasi lampaan ja poika pelastui.

mumman jauhaminen teehen oli hauskaa. Letut maistuivat
kaikille, mutta tee ei ihan yhtä hyvin maistunut koulumme
pienimmille.

Id Al Adha -juhla muistuttaa hieman meidän joulua. Lapset
saavat lahjoja, mutta kinkun sijaan syödään lammasta.

Saavuimme koulun juhlasaliin jossa alkoi Id Al Adha -juhla,
jonka aikana leikimme leikkejä, joita osa oli jo opetellut työpajoissa. Leikeissä opeteltiin mm. tervehtimään arabiaksi. Ja
kaikki saivat tanssia islamilaisia perinnetansseja.

TYÖPAJAT 24.11.2010

JUHLA 30.11.2010

Lintulaakson koulumme esikoululaiset, ekat ja tokat luokat
osallistuivat koulukavalkadi-hankkeeseen, jonka tarkoituksena on oppia tuntemaan eri kansoja ja kulttuureita työpajojen
kautta.
Kierroksemme alkoi Riika Kotkan 2B-luokasta, jossa saimme
opetella kalligrafiaa eli kirjoittamaan arabiaa erään oppilaan
Syyriassa syntyneen äidin ja hänen siskonsa opastuksella.

Juhlassa 2B luokan oppilaat esittivät nukketeatteria ja pienoisnäytelmän lampun hengestä.
Arabian kieli on suomeen verrattuna hyvin erilaista, sillä sitä
kirjoitetaan oikealta vasemmalle ja kirjaimet ovat erilaisia
kuin meillä.
Matkamme jatkui Esi B –luokkaan, jossa tanssittiin somalialaisia tansseja. Somalialaiset lapset oppivat tanssimaan pienestä pitäen juhlissa ja kouluissa. Viereisessä luokassa tanssittiin Irakin kurdien tansseja. Koulumme rehtorikin innostui
tanssimaan.
Seuraavaksi menimme leipomaan Esi A -luokan kanssa koulumme takkatilaan. Esi A oli leipomassa somalialaisia lättyjä
ja tekemässä kardemummateetä. Lapsien mielestä karde-

Teksti ja kuvat: Juulia Syrjänen & Venla Nummela 5B

Tämä Koulukavalkadi-hanke on opetusministeriön tukemaa
kansainvälisyyskasvatusta. Hankkeeseen osallistuivat Lintulaakson koulun lisäksi Niittykummun koulu (venäläinen Uuden vuoden juhla), Eestinmetsän koulu (Id Al Adha) ja Finnoon koulu
(intialainen Diwali). Työpajojen ja juhlien ohjaajina toimivat
koulutetut, maahanmuuttajataustaiset kulttuuritulkit yhdessä
koulujen opettajien kanssa. Kyseessä ei ollut uskonnollinen tilaisuus, vaan tutustuminen erilaisiin juhlaperinteisiin. Toiminta oli
oppilaille vapaaehtoista.
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Lintuvaaran tietoliikenneyhteydet nykyaikaan
Nykytilanne
Olemme Lintuvaaran asuinalueella internet-yhteyksien
osalta kuparisten puhelin
kaapeliyhteyksien varassa. Tämän vuoksi joudumme tyytymään maksimissaan 8 Mbps:n
nopeuteen, mikä estää käyttämästä nopeampia yhteyksiä
vaativia palveluita, esim. netti-tv:n teräpiirtolähetykset ja elokuvien sujuvan lataamisen. Tähän ei ole tulossa muutosta
operaattoreiden tai Espoon kaupungin toimesta. Olemme
siis jäämässä jälkeen ajanmukaisten tietoliikenneyhteyksien
kehityksestä Lintuvaaran alueella.
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Oma investointi valokuitukaapeliin
Valokuitukaapelin tarjoaman nopeamman internet-yhteyden
avulla pääsisimme käsiksi laajempaan palvelutarjontaan.
Käynnistämällä oma valokuitukaapelihanke, saisimme valokuitukaapeloinnin Lintuvaaran alueelle nopeasti. Lisäksi
valokuitukaapelin omistajina varmistaisimme, että jokaisella
kiinteistöllä ja asunto-osakeyhtiöllä olisi mahdollisuus valita
haluamansa operaattorin palvelut käyttöönsä. Mikäli valokuitukaapelihankkeen toteuttaisi jokin operaattori, olisimme
ainoastaan tämän operaattorin tarjoamien palveluiden varassa.
Lisäksi omana hankkeena toteutettu valokuitukaapelointi on
kannattava investointi kiinteistöihimme ja asunto-osakeyhtiöihimme. Alustavien arvioiden mukaan omana hankkeena toteutettu valokuitukaapeli tulisi maksamaan reilut 1000
euroa/liittymä, kun taas operaattorin toteuttamana valokuitukaapeliyhteyden (jos sellainen olisi mahdollista saada)
liittymämaksu on noin 1800 euroa (esim. Elisan tarjoama
Saunalahti talokuitu- yhteyden hinta on 1835 euroa sis. ALV
23%, http://www.elisa.fi/yksityisille/lankapuhelin/liittyma/elisa_talokaapeli/).
Miksi asia on nyt erityisen ajankohtaista
Lintuvaaran alueelle on tänä vuonna tulossa täydellinen tie-

Lintulaaksontien jatko rakenteilla, tilanne 6.3.2011.
Kuva: Anne Kangas

ja viemäröintiremontointi ainakin Punavarpusen- ja Rautiaisentien suunnalle. Tämä aiheuttanee esim. viemäreiden kaivamista vielä laajemmalle alueelle.
Mikäli valokuitukaapeli asennettaisiin muiden kaivamistöiden yhteydessä, tämä säästäisi valokuitukaapelihankkeen
kustannuksista jopa n. 80%! Liikenne- ja viestintäministeriön
Yhteisrakentamisen hyvät käytännöt -opas puoltaa sitä, että
yhdyskuntarakentamisen yhteydessä selvitetään aina muut
samalla kertaa järkevästi toteutettavat hankkeet. Lintuvaaran
tie- ja viemäröintiuudistamishankkeen yhteydessä valokuitukaapelihanke olisi varmastikin sellainen.
Kartoitus kiinnostuksesta
Kartoitamme Lintuvaaran Omakotiyhdistys Ry:n kanssa valokuitukaapelointihankkeesta kiinnostuneiden talouksien (kiinteistöjen ja asunto-osakeyhtiöiden) määrää Lintuvaaran alueella. Toivomme kaikkien asiasta
kiinnostuneiden talouksien lähettävän sähköpostia Lintuvaaran omakotiyhdistykselle 15.4.2011 mennessä.
Vastaaminen ei ole tässä vaiheessa mihinkään sitova.
Ohessa tarkempi ohje:
1) Laita sähköpostin otsikoksi ”Valokuituhanke”
2) Laita sähköpostin viestiksi seuraavat tiedot:
Nimi: <Sukunimi, Etunimi>
Lähiosoite: <koko osoite esim. Punavarpusentie 41,
02660 Espoo>
Sähköpostiosoite:
Puhelinnumero:
Onko kyse omasta kiinteistöstä vai asunto-osakeyhtiöstä (jos asunto-osakeyhtiöstä, niin kirjoita
asunto-osakeyhtiön nimi): < esim. Asunto-osakeyhtiö Linnunpesä> tai <oma kiinteistö>
3) Lähetä sähköposti osoitteeseen: posti@lintuvaara.fi
4) Laita sähköpostivastauksesi yo. osoitteeseen
15.4.2011 klo 18 mennessä

Vastauksianne innolla odottaen!
Mika Sivula
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Yhteisöllinen kerrostalo Lintuvaaran keskustaan
Aalto-yliopiston arkkitehtuurin laitoksen diplomityönä on tekeillä yhteisöllinen kerrostalo Lintuvaaran keskustaan. Arkkitehtiylioppilas Lennart Lang
suunnittelee asuinrakennusta, joka on tarkoitus toteuttaa ryhmärakennuttamalla muutaman vuoden
kuluessa.
Ryhmärakennuttaminen tarkoittaa mallia, jossa
tulevat asukkaat osallistuvat talonsa rakennuttamiseen. Näin heillä on taloudellista vastuuta hankkeesta, mutta myös enemmän valtaa vaikuttaa
ratkaisuihin jo rakennusta suunniteltaessa. Ryhmärakennuttamalla voidaan saada aikaan arkkitehtuuriltaan huomattavasti monipuolisempaa
asuntotuotantoa kuin nykyisin on tarjolla. Myös erilaiset yhteisöllisyyttä tukevat toiminnot, kuten laajat yhteistilat, ovat helpommin toteutettavissa.
Asukkaita tulevaan taloon on koottu lehti-ilmoituksin ja artikkelein. Ryhmä on pitänyt ensimmäiset
kokoontumisensa, ja se on parhaillaan järjestäytymässä yhdistykseksi. Ilmoittautumisia kiinnostuksesta asukkaaksi tulosta otetaan edelleen vastaan.
Asukkaiksi ovat tervetulleita niin lapsiperheet, seniorit, sinkut kuin nuoret pariskunnatkin. Eri ikäryhmien ja toimintojen sekoittaminen arkkitehtonisin
ratkaisuin luo elävää ympäristöä ja on omiaan helpottamaan asukkaiden arkea. Asukkaaksi aikova
Kukka Banzuzi toteaa: ”Haaveilemme mukavasta
asuinyhteisöstä ja meille suunnitellusta kohtuuhintaisesta kodista. Sijaintikin olisi loistava.” Viisilapsisen perheen elämä helpottuisi, jos tilat olisivat juuri
omiin tarpeisiin suunnitellut – tarvitaan mm. mielekästä säilytystilaa. Isoäitikin haaveilee muuttavansa vanhuudenpäivikseen lastenlasten lähelle.
Lintuvaaran keskustassa, Tiklinkujan ja Urpiaisenkujan välissä sijaitsevalle noin kahdentuhannen
neliömetrin tontille on tekeillä kaavamuutos, joka
mahdollistaa 10–15 asunnon rakentamisen. Rakennuksen keskeinen sijainti edellyttää näiden lisäksi liiketilan ja avoimen yhteistilan sijoittamista
katutasoon. Yhteistilaa voidaan käyttää esimerkiksi ruokailutilana, kirjastona tai elokuvateatterina
asukasyhteisön tahdon mukaan.
Ryhmärakennuttamalla on toteutettu mm. vuonna
2006 valmistunut yhteisöllinen senioritalo Loppuki-
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ri Helsingin Arabianrantaan. Tämän hetken tunnetuimpia ryhmärakennuttamishankkeita Suomessa
on Koti kaupungissa -yhdistyksen As Oy Malta Helsingin Jätkäsaareen. Ulkomailla, mm. Ruotsissa,
Tanskassa ja Saksassa, on runsaasti esimerkkejä
ryhmärakennuttamalla toteutetuista yhteisöllisistä
asuintaloista.
Asukkaaksi aikovan on mukaan ilmoittautuessaan
tärkeää pitää mielessään, että ilman yhteistä tahtoa ja kaikkien panosta hanke ei toteudu. Tulevan
asukkaan on hyvä varautua mm. rakennuttajakonsultin, suunnittelijoiden ja lopulta rakennusliikkeen
kulujen maksamiseen – toisaalta tavallisen kerrostaloasunnon hinnasta voi vähentää rakennuttajan katteen ja kiinteistönvälityksen kustannukset.
Palkintona vaivannäöstä on paremmat naapurit
ja koti, jonka suunnitteluun asukas on osallistunut
alusta lähtien.
Lisätiedot ja ilmoittautuminen:
Arkkit.yo Lennart Lang
puh. 050 365 8469
lennart.lang@tkk.fi (viestin otsikoksi ”Lintuvaara
[oma nimi]”)
Maanomistaja:
Bergans Kiinteistöt Oy
Hilkka Helsti
puh. 050 358 1575
info@bergans.fi

Kotitarvenikkari rakentaa – Pihakaivon vesimittari
Vanhalla omakotialueella löytyy monelta pihalta puutarhan kasteluun sopiva pihakaivo. Niin kauan kuin taivaalta edes silloin tällöin tulee vettä, riittää vettä kasvimaalle niin paljon kuin jaksaa pumpata. Useimpina kesinä kuitenkin tulee se monien kauan kaipaama kuiva
kausi, jolloin pumppu alkaakin yllättäen surista tyhjää,
eikä kaivo siitä tunnu täyttyvän. Uppopumppu vain pysähtyy, mutta paineastiallisen vesiautomaatin tai puutarhapumpun imuletku ja pumppupesä pitää joka kerta
täyttää vedellä, mitä ei mielellään tekisi kovin usein.
Toinen ongelma veden vähetessä on, että viimeisiä tippoja varten letku pitää laskea mahdollisimman lähelle
pohjaa, jolloin se imee helposti mukana hiekkaa, joka
tukkii kastelusuuttimet.

viisi senttiä punaisella, niin näkee nopeasti vesimäärän
ilman laskutoimituksia.Viitseliäämpi voi toki purkaa mittanauhan ja kääntää nauhan toisinpäin, jotta saa suoraan oikean lukeman näkyviin (kiinnitysten kanssa kannattaa olla huolellinen).

Kaivossa olevan vesimäärän mittaukseen rakennamme
tällä kertaa veden korkeusmittarin, sekä varmistamme
imuletkun pohjaventtiilin pysymisen sopivalla etäisyydellä pohjasta.

Imuletkun pohjaventtiilin pitämiseksi paikoillaan sopivalla korkeudella, kiinnitämme sen kivillä täytettyyn
reijitettyyn muovikanisteriin. Otetaan noin viiden litran
muovikanisteri, tehdään toiseen kylkeen reikä josta
pohjaventtiilin suodattimen saa juuri ja juuri työnnettyä
sisään. Tehdään pohjaan (toinen kylki) ja kylkiin terävällä puukolla reikiä, joista vesi pääsee virtaamaan (ei
päälle jottei sakka laskeudu kanisterin sisälle). Yhdistetään pari reikää viillolla toisiinsa jotta saamme muovia
taivuttamalla isomman reiän josta työntää kiviä sisään.
Sidotaan muovinarulla letku mahdollisimman tukevasti kanisterin reikiin. Täytetään kanisteri noin puolilleen
kiviä. Nyt letkun kanistereineen voi laskea niin syvälle
kuin laskeutuu, ja letku pysyy vakiokorkeudella lähellä
pohjaa, hiekkaa hörppimättä.

ohuehkoa pyykkinarua).

Veden korkeusmittaria
varten tarvitsemme tavallisen rullamitan (pituus vähintään kaivon
syvyys), 500 g-1 kg
painoisen palan tiiltä,
palan umpisolumuovia
(vaikkapa pakkausmateriaalista) joka jaksaa
pitää tiilenpalan pinnalla (styrox:kin toimii,
kunnes vettyy ja uppoaa), sekä kestävää
muovinarua
(esim.

Otetaan metrinen pätkä narua, sidotaan tukevasti tiilenkappaleen keskelle (johon kannattaa porata reikä jos
ei ole valmiina), sidotaan umpisolumuovi tiilen päälle
(siihenkin kannattaa tehdä reikä jonka läpi naru varmistukseksi), ja lopuksi narun toinen pää rullamitan päähän, jonka voi tarkoitusta varten vääntää pihdeillä kaksin kerroin. Nyt mittarunko onkin valmis kiinnitettäväksi
kaivoon, kiinnitys mitan ja kaivon rakenteen mukaan,
vaikkapa mitan rannelenkistä tai sen kiinnitysruuvista.
Mittanauhaa ei kannata kiinnittää suoraan poijuun ettei
se ruostu poikki kosteudesta.
Sitten vain poiju kaivoon ja ensimmäine n lukema talteen niin voi alkaa seuraamaan pinnan korkeuden muutoksia. Kun kaivo ensimmäisen kerran tyhjenee, merkataan lukema vaikkapa kaivon kanteen, ja tästedes saadaan veden korkeus vähentämällä kulloinenkin lukema
tästä luvusta (esim. tyhjän kaivon lukema 378 cm =>
lukema 287 tarkoittaisi että kaivossa on metri vettä, 187
kaksi metriä). Lisäksi kannattaa merkata tussilla vaikka
puolen metrin välein merkit mittanauhaan, ja viimeiset

Kaivon reunaa vasten painuva, ja
yleensäkin mutkalla pitkiä aikoja
oleva letku tahtoo litistyä mutkan
kohdalta. Tämän voi estää rullaamalla noin millin teräslankaa
mutkan kohdalle letkun ympäri
molempiin suuntiin; aletaan 1020 cm mutkan alapuolelta, kierretään parin sentin välein tiukasti
ympäri jatkaen 10-20 cm mutkan
ohi, ja sama takaisin alas kunnes
kierretään lanka toiseen päähänsä kiinni. Mutkan rasitusta voi
myös helpottaa kiinnittämällä muutaman kymmenen
sentin päähän mutkan alapuolelle kannatusnaru; otetaan noin puolentoista metrin pätkä kestävää narua,
kierretään ensin narun keskikohta pari kertaa letkun
ympäri puolisen metriä mutkaa alempaa, kierretään
narua ristiin edestakaisin ylöspäin putkea ympäri, ja lopuksi solmitaan päät yhteen ja ripustetaan kaivon rakenteisiin koukulla tms.
Turo Heikkinen
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Vaarinpalsta
Vaari jotenkin eksyi vuodenvaihteessa viimeisten
muuttolintujen matkaan ja ajautui kauas etelään,
ihan Euroopan eteläisimpään kolkkaan. Aamuisin
seuraamme pakkasukon edesottamuksia Suomen
television välityksellä. Onpas ollut vauhti päällä! (tätä kirjoitettaessa on helmikuu puolivälissä).
Täällä etelässä ei pakkasta ole, aurinko pakottaa
iltapäivällä T-paita-asuun, mutta aamuisin on huoneissa kylmä. Kiviseinät, ei eristystä eikä juuri lämmitystäkään. Mutta kukat kukkivat, appelsiinit, sitruunat, grapet ja chirimoyat tippuvat puista. Ei voi
valittaa!
Seuraamme espanjalaista elämänmenoa cortijosta, andalusialaistyylisestä maalaistalosta käsin.
Kukot kiekuvat, kanat kaakattavat ja koirat haukkuvat. Koirilla tuntuu olevan samanlainen systeemi
kuin Lintuvaarassakin. Eri talojen koirat tiedottavat
toisilleen, kun jotain haukuttavaa on liikkeellä (esimerkiksi vuohilauma) ja sitten, kun hetki lyö, alkaa valtava rähinä. Useimmissa taloissa on monia
koiria ja kun ne oikein innostavat toisiaan, syntyy
lähes korvia huumaava meteli. Mutta se katkeaa
äkisti: espanjalaisilla naisilla on usein melko karkea
äänen laatu, ja kun sitä on vuosikaudet harjoitettu
kotitantereen komentotehtävissä, riittää yleensä
karjaisu tai pari hiljentämään koirat.
Häpeillen täytyy tunnustaa, että ennakkokäsitykset
espanjalaisista ja espanjalaisesta elämänmuodosta olivat melko varauksellisia. Totuus on osoittautunut ihan toisenlaiseksi. Ihmiset ovat rauhallisia,
hyvin toimeentulevan tyytyväisiä, liikenne on kohteliasta ja muut huomioon ottavaa, ja apua saa
vaikkei kielen kanssa kunnolla pärjäisikään. Taitaa
olla niin, etteivät espanjalaiset ole sen erilaisempia
kuin suomalaisetkaan. On tietenkin yksilöinä erilaisia espanjalaisia niin kuin erilaisia suomalaisiakin.
Ero on ainoastaan niissä tavoissa ja tottumuksissa,
jotka puolestaan ovat muovautuneet olosuhteiden,
historian ja ehkä sattumienkin kautta.
Eikä se talouskaan taida niin kuralla olla kuin on
annettu ymmärtää. Töitä tehdään ahkerasti ja
muovin alla kasvaa sato toisensa jälkeen markkinoille toimitettavaksi. Julkinen liikenne on katta-
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vaa, kunnallistekniikka pelaa ja tieverkosto ainakin pääteiden osalta on erinomaisessa kunnossa.
Jotkut moottoritiehankkeet ovat tosin pysähtyneet
ilmeisesti eurorahan ehtymisen vuoksi, mutta kyllä
niihinkin varmaan aikanaan palataan.
Eri asia ovat sitten yksityistiet: ”erinomainen pääsy”
saattaa tarkoittaa jyrkkää betoniränniä alas joelle,
joka ylitetään ajamalla tulvamuurin harjannetta pitkin (jos vesi on tarpeeksi matalalla) ja sitten kiivetään rotkon seinää ylös kapeaa tietä pitkin, jossa
vastaantulevan kohtaaminen tuntuu mahdottomalta. Mutta ilmeisesti kaikkeen tottuu. Paikalliset liikkuvat tuollaisilla reiteillä sujuvasti. Varoa kuitenkin
täytyy: maa on täällä hyvin herkkää eroosiolle, ja
monin paikoin sade on uurtanut tien rotkon puoleisen puoliskon alas jokeen tai ylärinteeltä vierineet
kivet ovat saattaneet tukkia suuren osan tiestä.
Paljon maailmalla kulkeneena on tietenkin joutunut
tekemään vertailuja. Yhdessä asiassa espanjalaiset pärjäävät aivan mitalisijoille. Kurjimmankin tienvarsikapakan vessat ovat tip top siistejä. Ilmeisesti kotona opetetaan erilaisille tavoille kuin eräissä
muissa maissa.
Aika ajoin vuorten rinteitä kiipeävien rinnetuulten
mukana muuttolintuparvet keräävät korkeutta jatkaakseen lentoaan, mitkä itään, mitkä länteen. Ne
yrittävät ilmeisesti varmistaa, etteivät vaan myöhästyisi, kun pidot pohjolassa alkavat. Täytyy pitää
niitä tarkoin silmällä.
vaari

Lastenkonsertti
Lintuvaarassa!

Pikkukakkosesta tuttu
HERRA HEINÄMÄEN
LATO-ORKESTERI
16.4. klo 16 Lintumetsän koululla
Lintumetsäntie 10
liput ovelta 6 euroa
TERVETULOA!
Konserttia ennen puffetti ja arpajaiset klo 15 alkaen. Konsertin kesto
noin 1 tunti. Järjestäjänä Lintumetsän koulun 8B
www.heinis.fi

Huom! Omakotiyhdistyksen jäsenet saavat meiltä 5-10 %
alennusta ja edullisen sijaisauton, kannattaa kysyä
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OKY:n jäsenille 10% alennus
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EDUSKUNTAVAALIT SUNNUNTAINA 17.4.2011
Lintuvaaralainen
eduskuntaan 2011

Jukka Karhula edu

skuntaan!

R
e
il
u
m p i ve
Koululle ja päivähoidolle ku r o t u s !

nnon resurssit!!

Parempi vanhuspalvelu!

Kunnon lääkärit ja terveydenh

oito!

Pa r e m p i p e r u s t u r va !
Raja
t työelämän paineille!

Välittämistä kokemuksella ja näkemyksellä

Positiivista politiikkaa työtä ja toimeentuloa!
www.anun.fi

Lintuvaaran Alepalle
lauantaina
2.4. klo 14-15
9.4. klo 17-18
16.4. klo 13.15 - 15
Vallikallion Siwalle
2.4. klo 12 - 13
9.4. klo 16 - 16.45
16.4. klo 11 - 13

Itse maksoin

Kauppatieteiden tohtori
Anu Eteläaho

Tule tapaamaan
Jukka Karhulaa
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Mainoksen maksanut Jari Ihonen



Suur-Leppävaaran Vihreiden puheenjohtajana ja ex-jääskeläntieläisenä on ollut ilo huomata, että
alueella on aktiivinen omakotiyhdistys. Omakotiyhdistystoiminta
edustaa sitä vastuunkantamista,
jolle yhteiskuntamme kestävän
kehittämisen tulee perustua.
Omalta osaltani olen tehnyt työtä
kestävän tulevaisuuden puolesta
uuden energiateknologian kehittäjänä. Olen ehdolla eduskuntavaaleissa, koska haluan jatkaa tätä
työtä kansanedustajana.
- Jari Ihonen, tekniikan tohtori, erikoistutkija

Tavattavissa:
25.3 kello 18.30-20 Sellon Robert's Coffee, mukana Suur-Leppävaaran
Vihreiden tapahtumassa myös Tuija Brax ja Heidi Hautala
29.3 Lintumetsän koulu, Lintuvaaran omakotiyhdistyksen vaalipaneeli
3.4 kello 9-15 Leppävaaran maalaismarkkinat
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Tervetuloa L
intuvaaran O
makotiyhdis
jäseneksi pa
tyksen
lauttamalla a
lla oleva liitty
miskortti!

Lintuvaaran Omakotiyhdistys on
Omakotiliiton paikallisyhdistys

Lintuvaaran Omakotiyhdistys
15

yösyöpöille
ma- la 7- 23
su 10- 23

Ostokset
kotiin
vaivatta
netistä:
alepa.fi

lintuvaaran
myymälässä:
matkakortin
latauspiste!

bonus

jopa 5%
lisätietoja:
hok-elanto.fi
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alepa lintuvaara
linnuntie 2
02660 Espoo
puh. 010 76 69920

naapuri, jonka
tunnet nimestä

