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Tietojani EI saa käyttää suoramarkkinointiin

Suomen Omakotiliitto ylläpitää keskitetysti jäsenrekisteriä paikallisyhdistysten jäsenistä. Omakotiliitto
voi luovuttaa jäsenen osoitetiedot tapauskohtaisen harkinnan perusteella ja kertaluontoisesti liiton
yhteistyökumppanille. Kyse on tällöin jäsenetujen ja -palvelujen markkinoinnista kirjeitse mutta joskus
myös puhelimitse. Jos et halua jäsenetumarkkinointia, voit asettaa suoramarkkinointikiellon esimerkiksi
sähköpostilla toimisto@omakotiliitto.ﬁ tai nettilomakkeen avulla www.omakotiliitto.ﬁ/jasenhakemus/
osoitteenmuutos. Jos haluat poistaa suoramarkkinointikiellon, se onnistuu edellä mainituin tavoin.

Haluan liittyä myös vapaa-ajan asukkaiden yhdistykseen
(Huom, jäsenyydestä erillinen jäsenmaksu)

Äidinkieli

_______________________________________________ kunnassa.

Asun
Omakotitalossa
Rivitalossa
Minulla on vapaa-ajanasunto:

Jäsenhankkijan jäsennumero (täytä, mikäli tiedät)

Paikallisyhdistys (täytä, mikäli tiedät)

Sähköposti

Postinumero ja -toimipaikka *

Lähiosoite *

Syntymäaika (pp.kk.vvvv)

Etu- ja sukunimi *

Täytä ainakin tähdellä * merkityt kohdat.

Olen paremman asumisen kannattaja ja haluan liittyä Suomen Omakotiliiton paikalliseen jäsenyhdistykseen. Lähettäkää minulle jäsenkortti sekä tilisiirto jäsenmaksua varten. Osallistun samalla arvontaan
ja voin voittaa Applen iPad -taulutietokoneen. (Arvonta joulukuussa,
voittajalle ilmoitetaan henkilökohtaisesti).

LIITTYMISKORTTI
...Lintuvaaran Omakotiyhdistyksen jäseneksi!
Lintuvaaran Omakotiyhdistys työskentelee alueen kehittämiseksi sekä viihtyisyyden lisäämiseksi. Olemme myös Suomen Omakotiliiton paikallisyhdistys.
Lintuvaaran Omakotiyhdistyksen jäseneksi pääsee liittymällä Suomen
Omakotiliittoon. Samalla saat käyttöösi monia hyödyllisiä jäsenetuja:
- Omakotilehden vuosikerta
- Omakotitalon sähköinen ja painettu huoltokirja
- Maksuton laki-, rakennus-, energia- ja puutarhaneuvonta
- Edullinen kylätalkkari
- Alennuksia lähialueen palveluista

Liittyminen: www.omakotiliitto.fi
Lomakkeessa valitse paikallisyhdistykseksi Lintuvaaran Omakotiyhdistys.
Jäsenyys vain 23 euroa vuodessa!

Seuraa Lintuvaaraan kuulumisia alueen omasta Lintunen-lehdestä
ja Facebookista: www.facebook.com/lintuvaaralaiset
Lisätietoa: www.omakotiliitto.fi/lintuvaara

Omakotiliitto
maksaa
postimaksun

Tunnus 5005655
00003 VASTAUSLÄHETYS

P U H E E N J O H TA J A N T E RV E I S E T

Kansikuva:
Tafen toimisto

Mikä Lintuvaaran
omakotiyhdistys?
Tiukkoja kamppailuja

Lintuvaaran Omakotiyhdistyksen
johtokunnan jäsenet 2014:
Jukka Karhula, puheenjohtaja
050-464 7775
jukka.karhula@espoo.fi
Turo Heikkinen
050-4839289
tjh@fl460.com
Ahti Hurmalainen
0400-617843
ahti.hurmalainen@pp.inet.fi
Anne Kangas
040-5884496
anne.kangas@tieto.com
Susanna Leikkari
050-5945457
susanna.leikkari@gmail.com
Vesa Mäntymäki
050-3725025
vesa.mantymaki@isoworks.fi
Laura Niemi
050-373 8602
niemil@hotmail.com
Merja Pesonen
0400-50 249
pesonenmerja@kolumbus.fi
Teijo Porkka
050-3038285
teijo.porkka@gmail.com
Tuula Snow (talkkariyhteyshlö)
0400-604887
tuula.snow@gmail.com
Maija Tahvanainen (rah.hoit)
040-5944150
maija.tahvanainen@leppavaaranlaskenta.fi
Yhdistyksen nettisivut sijaitsevat
osoitteessa:
http://www.lintuvaara.fi
Facebook:
Facebook.com/Lintuvaaralaiset
Taitto: Tafen toimisto
tafe1@luukku.com
Painopaikka: Hakapaino Oy,
Linnanherrankuja 18,
00950 Helsinki
Toimitus:
Lintuvaaran Omakotiyhdistys ry
Levikki: 2000 kpl

Omakotiyhdistys on ollut minulle olemassa aina - annettuna - sen kolmekymmentä vuotta,
minkä olemme Lintuvaarassa asuneet. Se, mikä on aina ollut, muuttuu helposti näkymättömäksi
tarkastelijalleen. Unohtuu, että Lintuvaara olisi jo kahdessa vaiheessa halkaistu nelikaistaisella
liikenneväylällä, elleivät asukkaat olisi itse puuttuneet asioihin. Väyläsuunnitelmat kulkivat kehä
I:n nykyisen solmun kohdalta eri aikoina eri suuntiin. Yhteistä näille kaavailuille oli, että neljän
kaistan liikenne olisi varta vasten johdettu asuinalueemme halki.
Joutuu raaputtamaan muistiaan, että muistaa Lintuvaaran ja Leppävaaran asukkaiden juuri
alueelle muuttamisemme aikoihin voittaneen kovan kamppailun siitä, säilyykö Lintuvaara
pientaloalueena vai olisiko alue rakennettu huomattavasti tehokkaammin kokonaan uudestaan.
Eri aikakausien rakennukset, erityisesti sodan jälkeen rakennetut, muodostavat edelleen tänään
Lintuvaaran harmonian rungon. Ennen kuljettiin Leppävaaraan vain metrin levyistä jalkakäytävää. Tien itäpuolella olevan leveämmän kevyenliikenteen väylän puski paikalleen yhdistyksen
aktiivi Kalevi Onnela silkkaa sitkeyttään samalla, kun maahan nykyisen jalkakäytävän alle
upotettiin putkia.
Asukkaat yhdessä torjuivat pääesikunnan esikuntaluolan Lintuvaaraan sijoittamisen. Ilman
tuota onnistunutta yhteistyötä olisimme kriisin puhjetessa kaikkien voimaryhmittymien kartoilla
risteilyohjusten mahdollinen ykköskohde.
Ei meillä olisi yläkouluakaan Lintuvaarassa ilman asukasaktiiveja.

Mukavaa porukkaa

Tulin ensimmäistä kertaa aktiivisesti säännölliseen omakotiyhdistyksen työhön mukaan, kun
minut valittiin yhdistyksen puheenjohtajaksi vuosi sitten. Vuosi on ollut virkistävä. Omakotiyhdistyksen kokousten ja talkoiden yhteydessä on vuosien mittaan tullut paljon uusia tuttuja, nyt
olen tutustunut omakotiyhdistyksen hallituksessa paremmin kahdeksaan minulle uppo-outoon
ihmiseen, paria hallituksen jäsentä tunsin hiukan jo aiemminkin. Omakotiyhdistykseen on kuulunut viime vuonna Lintuvaaran 2000 taloudesta n. 250 jäsentä. Kutsumme muitakin mukaan.
Suosittelen oman kokemukseni perusteella osallistumaan omakotiyhdistyksen toimintaan. Hallitus on näköalapaikka Lintuvaaran elämään. Jos ei halua laittaa aikaansa oman kiinnostuksensa
ulkopuolelle, voi liittyä yhteen samoista asioista kiinnostuneiden kanssa ja perustaa yhdistyksen
puitteisiin työryhmiä ja muita porukoita.
Yhdistyksen hallituksessa on keskusteltu, että olisi mukavaa, jos olisi ihmisiä, jotka järjestäisivät
siivouspäiviä ja kirpputoreja Helsingin Kallion malliin. Kun alueella on paljon ruoanvalmistukseen ja hyvän ruoan syömiseen hurahtaneita, voisi olla mukava pitää myös POP UP -kahviloita
täällä. On puhuttu avoin piha -tapahtumista, jolloin voisi toivottaa muut tervetulleiksi omalle
pihalleen ja tutustua toisten pihoihin. Nykyisen hallituksen jäsenilläkin on monella intoa näihin
toimiin. Uudet vuorovaikutuksen tavat olisi helpompaa ottaa käyttöön, jos niitä päästään yhdessä valmistelemaan.

Huomiota uusiin uhkiin

Yhdistys on viime vuosina toiminut unilukkarina uusien uhkien suhteen. Jos me ja myös Espoon
kaupunki emme havahdu, jättipalsami valtaa Lintuvaarassa monessa paikassa alaa ja tuhoaa
muun kasvillisuuden kuin heinäsirkkalauma.
Liikenteen lisääntyminen tuo lisää tarpeita vanhojen katujen uudistamiseen. Meidän panostamme tarvitaan, että myös Lintuvaaran tiestö saadaan vastaamaan nykyaikaista katuturvallisuutta. Vanhoista alueista monet muut ovat kiilanneet kotikatujen kunnostamisessa Lintuvaaran ohi.
Siksi olemme kutsuneet asiasta vastaavan lautakunnan puheenjohtajan ja valmistelevan virkamiehen, Petri Vainion vuosikokoukseemme
kertomaan infrastruktuurimme tulevaisuudesta ja kuuntelemaan
meitä asukkaita.

Tule mukaan - tule vuosikokoukseen!

Lintuvaaran tilapäiselle paviljonkikoululle ( Lintumetsän yläkoulun
vieressä, Lintumetsäntie 12) tiistaina 25.3. klo 17.30 alkaen. Kokous
alkaa klo 18.
Aurinkoista kevättä toivottaen Jukka Karhula
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Miten
saadaan
kotikadut
kuntoon?

Liikuntauutisia lii

Lintuvaaran omakotiyhdistyksen vuosikokous
on tiistaina 25.3.2014
klo 17.30 alkaen
Lintuvaaran koulun paviljonkitiloissa, osoitteessa
Lintumetsäntie 12.
Tilaisuuden alussa kahvitarjoilu.
Mitä kuuluu Lintuvaaran
katujen, viemäreiden
kun-nostukselle, hulevesille ja muulle infrastruktuurille? Sen meille
kertovat Teknisen lautakunnan puheenjohtaja
Simo Grönroos (ps) ja
teknisen keskuksen
virkamies. Tule kuuntelemaan ja osallistumaan
keskusteluun.
Tervetuloa tapaamaan
muita lintuvaaralaisia
ja näkemään samalla
Lintuvaaran koulun
hienot tilat!
Tule mukaan
Omakotiyhdistyksen
hallituksen tai
työryhmien toimintaan!
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Suur-Leppävaaran aluefoorumin valmisteluryhmä järjesti
Sellon kirjastossa keskustelutilaisuuden liikuntamahdollisuuksista ja liikuntatiloista.
Tilaisuuden alussa järjestäjät listasivat
lähialueiden rakenteilla, remontissa tai
suljettuna olevia kaupungin liikuntapaikkoja: Laaksolahden jäähallit, Leppävaaran uimahalli, Kuntosalit Leppävaaran
uimahalli Laaksolahden jäähallit. Koulujen liikuntatiloja: Karakallion, Auroran,
Lintuvaaran ja Viherlaakson koulut

Espoon liikuntapalvelupäällikkö Jarmo
Ikävalko ja Liikunta- ja Nuorisolautakunnan puheenjohtaja Antti Aarnio kertoivat kaupungin nykyisistä ja tulevista
suunnitelmista.
Aarnion mukaan nuorten asiat ovat
liikuntapolitiikassa nousseet keskiöön,
tarkoitus on tulevina vuosina enemmän
parantaa nuorten harrastusmahdollisuuksia.
Tarkoitus on saada tekonurmi ja kuplahalli Leppävaaraan jalkapalloilijoiden
iloksi. Junnuilta ja aikuisilta on puuttu-

kkujille ja sohvaperunoille
piti katsauksen olevista ja tulevista
liikuntapalveluista.
Saimme nähdä oheisen illustraatiokuvan
tulevasta uimahalli-maauimalasta. Sisäuimatila on viimeisten suunnitelmien
mukaan lisääntynyt n. kolminkertaiseksi.
Tiedossa on siis ruuhkan helpottumista.
Vastaavasti ulkoalueet ovat supistuneet.
Tilaisuudessa toivottiin, että Stadionin
ja maauimalan väliseen ulkoilupolkuun
voisi tehdä lisää mutkaa ja näin lisätä
nurmialuetta. Maauimala tulee - niin
voidaan jo sanoa, kun se on jo lähtenyt
liikkeelle. Hankkeessa palaa rahaa, esim.
skeittipaikka jouduttiin stabiloimaan.
Uimahalli valmistuu vuonna 2015 ja
maauimala keväällä 2016.

nut paikkoja ,missä harrastaa. Kuplahalli
on tulossa lukiota vastapäätä olevalle
kentälle. On tehty tiloja yhteistyössä
seurojen kanssa. Kaupunki on Leppävaarassa ollut Leppävaarassa Kiekkoilun
tuen yhteistyökumppanina, nyt myös
Leppävaaran pallon hallia avitetaan.
Liikuntapalvelupäällikkö Jarmo Ikävalko

Toisena uutuutena Ikävalko kertoi
urheilupuistoon Monikonpuron varteen
tehdystä lumiasemasta, jonka lumella on
lumetettu latua sekä Leppävaaraan, että
Puolarmaariin.
Leppävaarassa suunnitellaan toista,
lenkin muodostavaa ulkoilutietä urheilustadionin ja mormonikirkon väliin.
Lähemmäs kirkkoa on myös suunnitteilla salibandy- ja koripallokäyttöön uusi
halli.

Tänä talvena Espooseen on tullut siirrettävä tekojäärata. Ikävalko pohti, mahtuisiko se Leppävaaran torille ensi talvena.
Jarmo Ikävalko kertoi, että tulevaisuudessa voi haaveilla sm-hiihtojen järjestämisestä Leppävaarassa ja Karl Koivunen
-stadionilla.
Vuosina 17-18 on yksiratainen jäähalli
Espoon investointiohjelmassa.
Espoon uimarantojen määrärahatilanne
on heikko. Kuitenkin tarkoituksena on
parantaa Laaksolahdessa Pitkäjärven uimarannan käyttöä ja talviuinnin olosuhteita. Suunnitelmissa on myös parantaa
näkymää uimarannalta järvelle.
Lintuvaaran koulun valmistuessa ei
koululle tule pelkkää kenttää, vaan myös
lähiliikunta-aluetta.
Suunnitteilla on myös ulkoilureitin
toteutus Painiitystä Äijänpeltoon.
Tilaisuudessa oli myös paikalla liikunnan
ohjaaja Anne Luhtala, joka kertoi ohjaavansa ryhmiä ja olevansa tapahtumissa
mukana. Annen yhteystiedot löytyvät
kaupungin nettisivuilta.
Jukk a K arhula

Puhumassa Antti Aarnio, Jarmo Ikävalko odottamassa omaa puhevuoroaan

Lintunen
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Kansanedustaja kylässä

Oletko saanut punaista korttia?
- kerran
Valtiopäivien 150-vuotisjuhlan
merkeissä kansanedustajat
vierailivat kouluissa kertomassa työstään. Lintumetsän ja
Lintulaakson kouluissa vieraili
Kari Uotila. Lintulaakson koulussa, 3. - 6. -luokkaisilla oppilailla oli mahdollisuus tehdä
kansanedustajalle kysymyksiä
yhteisessä tilaisuudessa koulun
salissa.
Alkuun Kari Uotila kertoi työstään eduskunnassa vuodesta 95 alkaen. Selvisi sekin, että kun Suomessa kansanedustajat
ovat tavallisia pulliaisia, kaikissa maissa
kansanedustajat eivät voi turvallisuussyistä liikkua kansan parissa. Myös kävi
ilmi, että Kari on eduskunnan jalkapallojoukkueen kapteeni.
Ohessa on lasten kysymyksiä ja kansanedustaja Uotilan vastauksia Lintulaaksossa. Kysymyksiä valmisteltiin
etukäteen luokissa. Kysymyksiä oli niin
runsaasti, että tässä jutussa on vain osa.
Mitä töitä teet omassa työhuoneessasi?
Työ on enimmäkseen tekstien, puheiden
valmistelua, yhteydenpitoa ja muuta normaalia toimistotyötä. Kansanedustajan
avustaja pitää kalenteria yllä ja valmistelee asioita.

Kuinka vanha olet?
Olen 59-vuotias.
Minkä ikäinen vanhin kansanedusta ja
minkä ikäinen on nuorin?
Kansanedustaja Donner on ehkä 75
vuotta, nuorin ehkä 30 vuotta.
Minkälainen palkka sinulla on?
Kansanedustajan palkka on n. 6000 €.
Se on minun mielestäni hyvä palkka.
Joillekin palkka voi olla pienempi kuin
siviilityössä, minulla oli levysepän työssä
telakalla pienempi palkka. kaikille kuuluu kansanedustajan työstä sama palkka.
Miksi halusit kansanedustajaksi?
Tulin 17-vuotiaana telakalle töihin, sain
siellä luottamustehtäviä työntekijöiden
edustajana. Pikku hiljaa luottamustehtäviä tuli muualtakin. Olin Vasemmistoliiton varapuheenjohtajana jonkin aikaa
palkallisessa työssä. Halusin vaikuttaa
siihen, että Suomesta ja Euroopasta tulisi
parempia paikkoja.

Tarmon puheenjohtaja.
Mitä taitoja eduskuntatyö vaatii?
Monenlaisia taitoja, tärkeintä on näkemys, miten yhteiskunta toimii ja miten
eri yhteiskunnan osatekijät liittyvät
toisiinsa.
Käytkö usein työmatkoilla? Kuinka
monessa maassa olet käynyt työmatkalla, missä useimmin?
Se vaihtelee, ulkomailla noin 3-5 kertaa
vuodessa. Ehkä noin kolmessa kymmenessä maassa, ehkä Saksassa eniten.
Montako kokousta sinulla on viikossa?
Viikot eivät ole veljiä keskenään, ehkä
10-30 kokousta viikossa.
Miltä tuntuu olla kansanedustaja?
Kun olin telakalla olin pääluottamusmiehenä edustamassa 1500 työntekijää,
nyt olen 5,6 miljoonan suomalaisen
edustaja 200:n joukossa. Minusta vaikuttaminen ja osallistuminen on tärkeää.

Mitä lakeja olet päättänyt?

Kuinka monta tuntia olet eduskuntatalossa?

Kuinka paljon urheilet päivässä?

Niitä on valtava määrä seitsemäntoista
vuoden aikana. Olen ollut päättämässä
satoja lakeja. Joitakin olen ollut valmistelemassa eduskunnan valiokunnassa.

Se vaihtelee, voi olla aamusta yli puolenyön, maanantaina olen muualla, tiistaina,
keskiviikkona ja torstaina pääosin eduskuntatalossa.

Kaksi kolme lenkkiä viikossa ja jalkapalloharjoitukset ja pelit siihen päälle.

Millaisia asioita on eduskunnan istunnossa käsittelyssä?

Keitä sun perheeseesi kuuluu?

Mitä tavoitteita kansanedustajalla on?

Kaikki, mikä meitä ympäröi, on eduskunnassa käsittelyssä, lainsäädäntö kattaa
koko yhteiskunnan.

On oman puolueen tavoitteita ja henkilökohtaisia tavoitteita, minulle tärkeä
tavoite on tuloerojen kaventuminen,
että kaikki Suomessa tulisivat toimeen
tuloillaan.
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Missä joukkueessa pelaat fudista?
Olarin Tarmossa, olin vuosia Olarin

Perhe on tällä hetkellä vaimo, olen myös
ukki.
Miten tuet yrittäjyyttä?
Pyrin siihen, että olisi hyvä yrittää.
Harmaa talous liittyy tähän. Jos vieressä
oleva yrittäjä ei huolehdi veroista ja

työntekijöiden turvasta, on rehellisen
yrittäjän vaikea pärjätä.

Varmaan EU:hun liittyminen ja euroon
siirtyminen.

Mikä sun lempieläin on?
Kissa

Mitä sä muuttaisit kansanedustajan
työssä?

Miten eduskunta on keksitty?

Mitä ajattelet eduskunnan hissistä, joka
ei pysähdy?

Ehkä yhteydenpitoa kansanedustajiin
voisi lisätä. Täysistuntoja voi nytkin
seurata. Ehkä valiokuntien työtä voisi
avata yleisölle.
Kuinka paljon aikaa vietät perheesi
kanssa?
Aiemmin varmaan liian vähän. Meillä on
aika pitkät istunnot. Yritän viettää perheen kanssa aikaa. Pidän vaapaata silloin,
kun pystyy pitämään.
Mitä teet vapaa-ajallasi?
Harrastan jalkapalloa, liikuntaa, käyn
sienessä ja kokemassa katiskaa.
Mikä on ollut isoin päätös sinun aikanasi?

Sata vuotta sitten mietittiin, tuleeko Suomesta kuningaskunta vai tasavalta. Ne
voittivat, jotka halusivat yksikamarisen
eduskunnan ja tasavallan.
Onko eduskuntatalossa kivaa? Onko
sun työsi kivaa? Montako tähteä antaisit 1 -10?
On se kivaa. Päivät ovat erilaisia. On
tärkeää olla myös mukavaa. Eduskunnan
jalkapallojoukkueessa eri puolueiden
pelaajat ovat yhdessä ja on kivaa. Ehdolle
pyrkiminen on vapaaehtoista. Uskaltaisin antaa 8 tähteä.
Onko Timo Soini sun kaveri?
On. Monta kertaa ollaan asioista erimieltä, mutta tullaan toimeen keskenämme.

Hieno jäänne, mutta minä en käytä
hissiä, vaan rappuja. Paternosteria saa
käyttää vain eduskuntatalon oma väki ja
henkilökunta.
Vielä kun takki oli saatu päälle, koulun
käytävällä kysymys: Mitä miltä olet
kuntauudistuksesta?
Vaikea asia, jotakin pitää tehdä ja kuntia
saada vahvemmiksi, mutta pakko ei ole
hyvä. Pääkaupunkiseudulla tarvitaan
seutuvaltuusto, että voidaan yhdessä
päättää tärkeät kuntien yhteiset asiat.
Koulun tuulikaapissa viimeinen kysymys: Kuka on sun lempiartisti?
Pitkä miettiminen... Kyllä se varmaan on
Paleface.
Lintunen
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Kukkia ja piirakkaa –
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yrittäjät kahdessa sukupolvessa
”

Halusimme antaa
kahvilalle hauskan
suomenkielisen nimen,
joka jää mieleen.
Piirakka-Baari kertoo,
että tarjoamme suomalaisisa kahvilaherkkuja.

Piirakka-Baarissa on vilskettä. Lintuvaarantien varteen lokakuussa avattu kahvila
on lyhyessä ajassa löytänyt asiakkaansa.
Lounasaika on houkutellut paikalle niin
nälkäisiä rakennusmiehiä kuin ihan tavallisia Lintuvaaran asukkaita. Pannupihvit perunamuusilla tekevät kauppansa.
- Olen todella iloinen, että lintuvaaralaiset ovat ottaneet paikan omakseen näin
nopeasti. Kunnon kotiruokaa tarjoavalle
kahvilalle on selkeästi ollut tarvetta.
Meillä käy syömässä lounasaikaan paljon
esimerkiksi alueen iäkkäämpiä asuk-

kaita, kahvilan pitäjä Minna Paananen
kertoo.
Lounaan lisäksi Piirakka-Baarin valikoimista löytyy perinteisiä kahvilatuotteita
kuten pullaa, piirakoita, sämpylöitä ja
salaatteja. Tuotteita voi myös tilata kotiin.
- Suosittuja tilaustuotteita ovat muun
muassa voileipä- ja täytekakut sekä erilaiset piirakat. Myös monet työssäkäyvät
vanhemmat ostavat ruokaamme illaksi
kotiin. Valmistamme kaiken 90 prosenttisesti itse. Myös raaka-aineiden kotimaisuus on meille tärkeää, Minna lisää.
Syksyllä ovensa avannut kahvila on
alueella uusi, mutta kahvilan emäntä on
monelle lintuvaaralaiselle jo ennestään
tuttu. Hän pyöritti samassa rakennuksessa aikoinaan postia ja pienimuotoista
kahvilatoimintaa.
- Jo silloin haaveenani oli avata Lintuvaaraan kunnon kahvila. Nyt haaveeni

toteutui, kun viereisen kukkakaupan laajennuksen yhteydessä sopivaa liiketilaa
vapautui ja kukkakauppaa pitävä äitini
houkutteli minut tänne takaisin. Paluu
oli helppo, ihan kuin olisi kotiinsa tullut,
Minna naurahtaa.
Kukkakauppa on palvellut lintuvaaralaisia jo yli 10 vuotta. Seinän takaa,
kukkakaupan puolelta löytyy toinen
hyväntuulinen punatukkainen yrittäjä,
kukkakauppias jo toisessa sukupolvessa.
- Tulin tänne 12 vuotta sitten, kun
tuttavani kertoi, että alueelta puuttui
kukkakauppa ja sille oli tarvetta. Ilokseni
asiakkaita on riittänyt ja viihdyn edelleen
mainiosti. Lintuvaarassa on ystävällisiä
ja aivan ihania asiakkaita. Täällä on hyvä
olla yrittäjänä, kukkakauppias Anja
Tuovinen hymyilee.
Piirakka-Baari & Lintumetsän kukkatalo
Lintuvaarantie 46 – 48, 02660 Espoo.

Lepakoita Lintuvaaran yössä
Yhdentoista jälkeen illalla niitä
näkyi jälleen. Kesäkuun alkupuolelta loppukesään asti oli
nähtävissä lepakoita keskellä
tiheään asuttua Lintuvaaran
omakotialuetta.
Paikoitellen tiheä puusto antoi suojaa
ja lepakoiden ravintoa, hyönteisiä, oli
paljon ilmassa. Wikipediasta selvisi, että
yksi lepakko voi syödä jopa kolme tuhatta hyönteistä vuorokauden aikana.
Jos lepakot kiinnostavat enemmän, kannattaa tutustua sivustoon www.bathouse.
com.
Kyseisestä ”Lepakkotalosta” voi ostaa
pihapuuhun sijoitettavan lepakoille sopivan lepakkopöntön. Esitteen mukaan
yhteen pönttöön mahtuu jopa parikymmentä asukkia.

Tek sti ja kuva K & P
• Lepakoiden tarkkailu on mielenkiintoista puuhaa hämärtyvässä illassa.
• Muutamalla kympillä saa hankittua lepakkopöntön.

Lintunen
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Tämä aktiivinen ryhmä odottaa jo ensi kesän peli-iltoja. Sitä ennen kevättalvella on ohjelmassa mm. perinteinen
lumikenkäretki, jolloin aloitetaan tulevan kesän pelikuvioiden suunnittelu.

Pesäpallo vaihtui petankkiin
Useampi vuosikymmen sitten
eräällä joukolla lintuvaaralaisia
tyttöjä ja poikia oli tapana kesäiltaisin kokoontua pelaamaan
pesäpalloa Lintuvaaran koulun
kentälle.
Hutunkeitolla aloitettiin ja ääntä lähti
porukasta kiihkeän tunnelman saattelemana. Jos tytöistä joku ei joskus
saanut oikein lyöntipeliä kulkemaan,
niin ykköselle päästettiin vapaalla, jotta
pesäväleille pääsi juoksemaan. Pelipaikkoja vaihdettiin säännöllisesti. Kukaan ei
päässyt helpolla!
Kolmas palo jo auringon laskettua
riitti. Kotiin lähdettiin väsyneinä, mutta
hyvillä mielillä. Siihen aikaan telkkarista
ei juuri tullut paljoa ohjelmaa eikä joka
perheessä edes ollut omaa laitetta.
Tänä kesänä, yli neljä vuosikymmentä
myöhemmin, tuon edellä mainitun jou-
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kon ydinjoukko puolisoineen kerääntyi
useana iltana pelaamaan petankkia
samaiselle kentälle. Vain muutama
puhelinsoitto ja viidakkorumpu toimi.
Paikalla oli parhaimmillaan pitkälti toistakymmentä petankkikisailijaa tavoittelemassa voittoa illan kisassa.
Osa pelaajista asuu vieläkin Lintuvaarassa ja onpa osa muuttanut takaisin
”kotiin” muualla vietettyjen vuosien
jälkeen. Porukkaan kuuluu myös muutama vieraspaikkakuntalainen Rastaalasta, Mankkaalta ja Hämevaarasta,
jonka ”kuuluisalla” Petanque-stadionilla
pelattiin muutama ottelu. Kauimmaiset pelaajat saapuivat Veikkolasta asti.
Heilläkin on yhä edelleen tiiviit siteet
Lintuvaaraan.
Ääntä lähti pelaajista vieläkin. Nopeat
juoksupyrähdykset olivat vain vaihtuneet rauhallisen verkkaiseen kävelyyn ja

rautapallojen nostoon sekä heittelyyn.
Jäykkä selkä tuntui vaivaavan muutamia
pelaajia.
Helpolla ei kukaan nytkään päässyt.
Heittoja mittailtiin porukalla viimeiseen
asti ja millimetrin tarkkuudella parhaat
heitot löytyivät. Piikikkäät kommentit
heittojen laadusta kannustivat yrittämään yhä loistokkaampiin suorituksiin.
Nuoruuden into ei ollut kadonnut vuosikymmenten aikana. Voittoa tavoiteltiin
loppuun asti.
Nytkin kotiin lähdettiin pelin jälkeen
hyvillä mielillä vaikka tappio pelissä
aiheutti sen, että jompikumpi oli kotona
hieman apealla mielellä. Peli-ilta ulkoilmassa teki kuitenkin tehtävänsä. Vaikka
telkkarista olisi jotain tullutkin, tuntui
paremmalta ajatukselta siirtyä suoraan
yöpuulle.
Tek sti ja kuva K & P

Lintuvaaralaisten oma jo perinteikäs
Jouluvire -tapahtuma 30.11.
Lintuvaaralaisten jo perinteeksi muodostunutta Jouluvire – tapahtumaa vietettiin
marras-joulukuun vaihteessa.
Edellisenä vuonna joulutunnelmaa loi runsas lumipeite, kun
taas tänä vuonna tapahtumaa
vietettiin harmillisesti ilman
lunta. Lumen puute ei kuitenkaan latistanut tunnelmaa,
joka oli erittäin lämmin ja
viihtyisä.
Tapahtumaan osallistui ilahduttavan
paljon Lintuvaaran asukkaita - näimme
joukossa jo vanhoja tuttuja sekä paljon
uusia kasvoja. On mukava huomata, että
tapahtuman osanottajamäärä kasvaa
vuosi vuodelta ja että tapahtuma lisää
alueen yhteisöllisyyttä.
Omakotiyhdistyksen tarjoama glögi teki
kauppansa ja joulumuorin padassa hautunut puuro lämmitti mukavasti vatsaa.
Ihanaa joulutunnelmaa toi Leppävaaran
seurakunnan lauluyhtye, joka lauloi ja
laulatti kauniita joululauluja.
Luokkatoimikunnat olivat iloisin mielin
ja runsain määrin paikalla myymässä itse
tekemiään herkkuja sekä jouluaskarteluja ja kaupanteko sujui oikein leppoisasti
luokkien pystyttämien myyntipöytien
äärellä. Kertyneet eurot kartuttavat mukavasti leirikoulutoimintaa koulujemme
oppilaiden hyväksi.
Tapahtuman odotetuin vieras oli tietysti
joulupukki ja pienimmät vieraat ihmettelivätkin, millä pukki pääsee paikan päälle,
kun lunta ei ole maassa. Pukki oli onneksi turvautunut loppumatkasta autokyytiin ja pääsi kuin pääsikin ilahduttamaan
runsain määrin paikalle saapuneita lapsia
sekä lapsenmielisiä.
Kiitos osanottajille onnistuneesta tapahtumasta! Toivottavasti tämä mukava
jouluperinne saa jatkoa ensi vuonnakin.
Lintuvaaran omakotiyhdistys ry.
Tek sti Me r ja Pe sonen
K uvat Laura Niemi
ja A nne K angas
Lintunen
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Lintuvaaran omakotiyhdistyksen vanhat puheenjohtajat tutuiksi

Nimi:
Puheenjohtajana
vuosina:

Ritva Markkula
Enpä enää muista, lienee ollut
joskus 1990-luvulla…
Paljon on toki
tullut lisää taloja
ja liikennettä,
pari kouluakin.
Neljä pikkukauppaa katosi
ensi vuosiemme
aikana, onneksi
nyt on saatu uusi
lähikauppa.
4. Mikä on Lintuvaarassa parasta?

Kuvat Anne Kangas

1. Kuka olet? Kerro itsestäsi muutamalla lauseella.
Olen kahden aikuisen nuoren naisen äiti,
kahden pienen pojan isoäiti, yhden koiran ”mamma” ja toisen ”mummi”. Vielä
tiukasti työelämässä pähkäillen ajan jakamisen vaikeutta näiden kaikkien välillä.
Vähän jää miehelleni ja itsellenikin…
2. Mistä lähtien olet asunut Lintuvaarassa?
Muutimme Lintuvaaraan alkusyksystä
1982 talomme valmistuttua.
3.. Miten Lintuvaara on muuttunut sinä
aikana, kun olet asunut täällä?
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Parasta ovat
läheiset viheralueet, jotka tosin
ovat viime aikoina
uhkaavasti kutistuneet. Koiranomistajalle lähimetsät
polkuineen ovat
tosi tärkeitä. Niissä
omakin sielu
lepää.Toivon, että
viherkaistaksi nyt
kaavoitetut Leppävaaran kartanon
pellot säilyvät
tällaisina ikuisesti ja kalliot siinä vieressä
myös luonnon tilassa. Ympäristöpsykologian tietoni ovat tosi hatarat, mutta
tuollaisten maisemien merkitys on
varmasti erittäin tärkeä muillekin kuin
minulle. Upeat hiihtoladut aivan lähellä
ovat olleet lumitalvien ilo myös.
Hienoa on myös hyvä henki naapurusten kesken. Täällä on löytynyt positiivista kylähenkeä!
5. Millaisten asioiden parissa työskentelitte omakotiyhdistyksessä
puheenjohtajakaudellasi?
Yksi tärkeä ja pitkän ajan vaatinut
hanke oli liikenneturvallisuuden
– erityisesti lasten turvallisuuden –
parantaminen Hämeenkylän tiellä.

Pitkällä suoralla ajettiin usein suuria
ylinopeuksia, vaikka näkyvyys kumpareiden takia oli paikoitellen huono. Tätä asiaa ajoimme ripirinnan Lintuvaaran koulun ja koulun vanhempainyhdistyksen
kanssa. Lopulta saatiin keskikorokkeet
ja yhdet liikennevalotkin. Yhdistyksen
nimi lyhennettiin kaudellani paremmin
reaalitodellisuutta vastaavaksi, kun se
aiemmin oli ollut Lintuvaaran-Leppävaaran Omakotiyhdistys (tai toisin päin,
en enää muista). Järjestimme lapsille
kursseja linnunpönttöjen rakentamisessa
ja vanhemmille suuren suosion saavuttaneita tanssikursseja Lintuvaaran koulun
tiloissa. Yritimme myös puuhata yhteistä
”kylätaloa” erilaista harrastamista varten
Siinä ei kuitenkaan onnistuttu.
6. Mikä oli mielestäsi oman kautesi
hauskin muisto?
Ehkäpä sitten nuo tanssikurssit, siellä oli
hauskaa.
7. Millaisia terveisiä haluat lähettää
nykyiselle omakotiyhdistyksen hallitukselle?
Tsempatkaa tämän ympäristömme
puolesta! Onnea työhönne!
Koiranomistajana toivoisin lisää roskiksia, Lintuvaarassa on paljon koiria. Se
auttaisi ehkä yleistä siisteyttä myös. Terveisinä toisille koiranomistajille sanoisin
vielä, etteivät ne tyhjät muovipussit
taskussa paljon painaisi!

Kohta niitä taas saa
– Lintuvaaran omia Birdhill T-paitoja
Jokunen vuosi sitten Lintuvaaran omakotiyhdistys teetti alueen asukkaille
myytäväksi oman T-paidan, joka sai silloin hyvän suosion. Paitoja on tuon tuosta
kyselty – vieläkö niitä saa? Omakotiyhdistyksen hallitus onkin nyt päättänyt
teettää uuden version Birdhill T-paidasta.
Paita on laadukas ’Fruit of the Loom’ ja väriksi ensimmäiseen tilaukseen on
valittu musta. Linnun kuva tulee olemaan valkoinen ja muu teksti harmaa.
Kokoja on miesten/naisten S, M, L ja XL. Kysynnän mukaan tullaan mahdollisesti
myöhemmin teettämään paitoja myös muun värisinä ja muun kokoisina.
Naisten mallin tarkemmat tiedot:
- Materiaali: 95 % puuvillaa, 5 % elastaania
- Pehmeä, joustava puuvilla/elastaani kangas
- Naisellinen leikkaus
- Kauluksessa kankaanvärinen kanttaus
Miesten mallin tarkemmat tiedot:
- Materiaali: 100 % Belcoro-kudottua puuvillaa
- Ryhdikäs ja joustava puuvilla-Lycra kaulus
- Belcoro kudonnan ansiosta materiaali on pehmeää
Paidan hinta on 14 euroa/kpl. Ensimmäinen Birdhill-T-paitaerä valmistuu OKY:n
vuosikokoukseen mennessä 25.3. ja siellä on ensimmäinen tilaisuus hankkia uusi
edustuspaita. Varaa käteistä mukaan, sekä miesten että naisten paidan hinta
on vain 14 €.
Paitojen myynnistä tiedotamme lisää Omakotiyhdistyksen Facebookissa ja
ilmoitustaululta PiirakkaBaarin edessä.
Vesa Mä nty m ä k i
Lintunen
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Tarjoamme
graafikomme palveluita pientä
korvausta
vastaan!
Tarjoamme
graafikomme palveluita
pientä korvausta vastaan!
Tarjoamme
graafikomme palveluita pientä
korvausta
vastaan!
tafe1@luukku.com

Lintusen ilmoituskoot:
Koko sivu:
210 mm x 297 mm, väripinnan ylittäessä paperin
reunan +3 mm leikkuuvara
½ sivu 210 mm x 145 mm, väripinnan ylittäessä paperin reunan
+3 mm leikkuuvara
¼ sivu 85 mm (leveys) x 126 mm (korkeus)
1 palsta
2 palstaa
3 palstaa

55 mm x maksimikorkeus 261 mm
114 mm x maksimikorkeus 261 mm
174 mm x maksimikorkeus 261 mm

Haluaisitko yrityksesi kaikkien
Lintuvaaralaisten tietoon?
Olemme suunnittelemassa jatkuvaa pikkuilmoitusten palstaa lintuvaaralaisista yrityksistä.
Ohessa alustava mallipalsta! Jos olet kiinnostunut ilmoittamaan palstalla seuraavissa Lintunenlehdissä laita tiedot sähköpostilla tuula.snow@gmail.com. Saat vastapostilla hinta ym. tiedot.
Tupu Puputtajan kioski
avoinna 9-21, Kaatotie 2 katutaso.
Puh. 0000 000 000
Tervetuloa!
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Maalausliike MAALARI
kaikki kodin pienremontit edullisesti ja
huolella ! Soita ja teemme tarjouksen!
Puh. 0000 000 000

Pienet vaatteiden korjaukset:
vetoketjujen korjaukset yms. nopeasti ja
vaivatta! Puh. 0000 000 000
Ota yhteys tarvittaessa!

Palvelemme Ma-To 9-18, Pe 9-17, La 9-14
sekä sopimuksen mukaan

Tervetuloa sekä vanhat että uudet asiakkaat!
Minna, Petriina, Taija ja Kaarina

LINTUVAARANTIE 46-48

Puh. 09-5414334

www.hiusfm.fi
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