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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)
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_______________________________________________ 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).
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Tule viettämään kanssamme
jo perinteistä joulutapahtumaa!

JOULUvIRE
lauantaina 29.11.
kelLo 15 - 17
Keskellä Lintuvaaraa Rakennus-Vireen aukiolla,
Uuttua ja kukkakauppaa vastapäätä.

Joulun tähti syttyy ja adventtiaika siirtää meidät joulun odotukseen.
Joulumuorin suuresta padasta riisipuuroa 2€ hintaan.
Kuka saa mantelin ja yllätyslahjan?
Jouluglögiä lämmikkeeksi tarjoaa Omakotiyhdistys.
Tunnelmaa luovat musiikkiesitykset.
Joulupukki saapuu paikalle pienten osallistujien iloksi kello 16.00.

Joulumarkkinoilla mm. luokkien leirikouluja tukevaa myyntiä.
Tarjoamme myös muille vanhempainyhdistyksille ja luokkatoimikunnille
mahdollisuutta varainhankintaan jouluisten tuotteiden myynnillä.
Varaa paikkasi Susannalta: susanna.leikkari@gmail.com, 050-5945457.
Lämpimästi tervetuloa koko perheen voimin! Tervetuloa!
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Joulu lähestyy ja niin lähestyy myös Lintuvaaran
omakotiyhdistyksen JouluVire -tapahtuma.
Toivottavasti tapaamme siellä lauantaina 29.11.
Omakotiliitto teki sen.

Omakotiliiton omakotitalojen energiatodistuksia koskeva kansalaisaloite menestyi
ainoana kansalaisaloitteena. Se johti
eduskunnan esitykseen EU:lle direktiivin
muuttamiseksi niin, ettei energiatodistuksia
vaadittaisi vanhoilta omakotitaloilta. Jos esitys menee läpi, se merkitsee vanhojen talojen
myyjille ison rahasumman säästöä, kun
ei tarvitse teettää vanhan talon rakenteen
ja toimintaperiaatteiden kannalta melko
turhaa tutkimusta.

Valtakunnassa
ei kaikki ole hyvin.

Työttömyys on lisääntynyt ja nyt se puraisee
myös meidän kyläämme, Lintuvaaraa
- ehkä kovemmalla voimalla kuin vuosikymmeniin. Erityisesti Nokian piirissä ja
sitä lähellä olleiden työpaikkojen alasajo on
heijastunut Lintuvaaraan. Varsin monessa
IT-yrityksessä YT-neuvottelut ovat ohjelmassa jatkuvasti. Vientikaupassa talous ei
vedä eikä alakaan vetää ennen kuin talouden lukkoja on avattu. Pääoman sijoittajat
ovat menettäneet uskonsa tuotantoon ja
kääntäneet huomionsa nopeaa voittoa tuottaviin spekulaatiosijoituksiin, se kostautuu.
Valtion ja kunnan säästöruuvin kiristäminen supistuvassa taloustilanteessa lisää vielä
tavallisten tallaajien ahdinkoa.

Mitenkä Espoo?

Espoo satsaa suuriin rakennushankkeisiin,
Metroon, Leppävaaran maauimalaan,
homekoulujen korjauksiin ja uusien koulujen rakentamiseen. Tärkeitä asioita tulee
tehdyksi aikana, jolloin työt on mahdollista
teettää kohtuukustannuksin. Se antaa myös
monelle työtä hankalana aikana.
Lintusen ilmestyessä Espoon kaupunginvaltuutetut pohtivat, mistä säästetään. Laskeeko säästäminen lasten ja nuorten opetuksen,
sairaanhoidon ja vanhusten tukemisen ja
hoivaamisen laatua? Mahdolliset säästöt
osuvat juuri näihin asioihin.

vuosittain 80 miljoonaa euroa enemmän
kuin nyt.
Kun palveluiden leikkauksilla yritetään
saada aikaan neljässä vuodessa 140
miljoonan euron säästöt, maan keskiarvon
tasolle nostettu veroprosentti toisi samassa
ajassa kaupungin kassaan 320 miljoonaa ja
nostaisi vuosikatteen hyväksi.
Kun lasten, nuorten ja vanhojen ihmisten
palveluista leikataan, on säästö yleensä
lyhytaikainen. Kaikkien näiden ryhmien
säästöt aiheuttavat suurempia kuluja
myöhemmin. Kun lasten kotihoidon tukea
vähennetään, se tuo uusia hoidettavia
päiväkoteihin. Kun vanhojen kotihoitoa
supistetaan se lisää pian laitospaikkojen
tarvetta. Kun sosiaalisia pulmia aletaan
pitää ihmisten yksityisasioina ja kaupunki
kieltää avun, rikollisuus ja terveydenhoidon
kustannukset nousevat.
Uhkaavien budjettiuutisten seassa on
Leppävaaralaisille ja Lintuvaaralaisille
helmiäkin. Leppävaaraan valmistuu pienen
ajan sisällä sekä vanhemman väen Elä ja
asu -seniorikeskus että maauimala, joita on
kumpaakin odotettu vuosia, maauimalaa
vuosikymmeniä.
Juuri nyt työttömyyden takia talouspulmiin
ja ehkä toimettomuuteen joutuneita ihmisiä
on paljon. Ehkä omakotiyhdistys voisi tarjota niille, joilla on aikaa, mahdollisuuden
tärkeiden asioiden tekemiseen yhdessä muiden alueella asuvien kanssa. Sitä kannattaa
tuumia - yhdessä. Yhteiset retket, talkoot ja
työryhmät kiinnostavien asioiden parissa
voisivat lisätä meidän kaikkien elämän
laatua.
Hyvää joulua ja uutta vuotta toivottaen
omakotiyhdistyksen puolesta
Jukka Karhula
puheenjohtaja

Suomalaisten enemmistö olisi halukkaampi
maksamaan veroja kuin mukautumaan
palveluiden leikkauksiin. Olisikohan
Lintuvaarassa näin? Jos Espoo nostaisi
veroprosenttinsa maan keskiarvon tasolle
20 prosenttiin, kaupungin kassaan kertyisi
Lintunen
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Katuverkon ja hulevesiverkoston rakentaminen
valmistui - vihdoinkin
Lintunen-lehdissä 3/2011,
2/2012 ja 3/2013 on aiemmin
ollut tarinaa Punavarpusentien, Punavarpusenkujan, Katri
Valan tien ja Rautiaisentien
alueen rakentamiseen liittyen.
Artikkelit löytyvät edelleen
PDF-muodossa www.lintuvaara.
fi –sivuilta kohdasta Lintunen.
Vastaava rakentamisprojekti oli käynnissä suunnilleen samaan aikaan myös
Varusmiehen- ja Reserviläisentien
kulmilla. Seuraava vastaava lähialueen
rakentamiskohde tulee olemaan pohjoisessa Lintuvaarassa.
Muistutettakoon, että liittyminen
hulevesi- eli sadevesiviemäröintiin on
kiinteistöille pakollista ellei kiinteistön
omistaja hyvin perustein ano ja saa
kaupungilta liittymiseen vapautusta.
Aloitusvaiheessa tuli kiinteistön omista-
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jille ohjeita postitse, mutta ne olivat ulkoasultaan sellaiset, että allekirjoittaneelta
ne menivät aluksi ilman tutustumista
arkistoon. Sisältö ei myöskään ollut ajan
tasalla eikä juuri auttanut kiinteistön
omistajia. Puhelimitse saadut tiedot
vaihtelivat kysyjän ja vastaajan mukaan.
Kaiken kaikkiaan voidaan todeta, että
kaupungin halu tiedottaa rakentamiseen liittyvistä asioista oli koko kolmen
vuoden ajan jotakuinkin ala-arvoista
lukuunottamatta virallisia katselmuksia.
Liittymiseen liittyviä tietoja löytyi toki
HSY vesihuollon nettisivuilta www.hsy.
fi/vesi . Toivotaan, että ohjeistukset ovat
näiden kolmen vuoden aikana parantuneet.
Rakentamisen suunnitteluvaiheessa
kiinteistönomistajille järjestettiin kaupungin tiloissa esittelytilaisuus, jossa oli
mahdollisuus kommentoida etukäteen
postitettuja suunnitelmia.

Varsinainen rakentaminen aloitettiin
alkukatselmuksella, jossa selvitettiin
mm. tontinrajalta kaadettavat puut ja se,
tuleeko kaupungille jotakin korvausvelvoitteita. Käytännössä korvausvelvoitteita ei katselmuksesta toimitetun muistion
mukaan tullut, vaikka kiperiä keskusteluja käytiinkin joidenkin rajalla olevien
puiden kaatamisesta.
Kuten kaikki alueen asukkaat saattoivat todeta, rakentaminen eteni hyvin
verkkaisesti – kaupunki urakoi työn itse
- ja kesti alkukatselmuksesta syyskuussa
2014 pidettyyn loppukatselmukseen
yli kolme vuotta. Viralliset selitykset
pitkään rakentamisaikatauluun olivat
lähinnä suunnitteluvirheet ja runsas
louhinnan tarve.
Lähes kolmen vuoden ajan kärsimme
huonokuntoisista ja talvikunnossapidon
osalta heikosti hoidetuista kotikaduista.

Palautetta kyllä annoimme pitkin matkaa. Rakentamiseen kuului mm. hulevesiviemäröinnin (=sadevesi) tekeminen,
katuvalaistuksen ja sähköverkon uusiminen, kaukolämpöputkien siirtämistä,
jalkakäytävien teko ja ajoradan asfaltointi
sekä kadunvieren viheralueiden kunnostus. Rakentamisen seurauksena hävisivät
kadunvarsien avo-ojat.
Jälkiviisautena totean, että kiinteistönomistajan kannattaisi tutustua jo suunnitelmaan huolellisesti esim. korkotasojen
osalta ja huomauttaa havaitsemistaan
epäkohdista. Nytkin kaupunki joutui
mm. jälkikäteen poistamaan Punavarpusen- ja Rautiaisentieltä reunakiviä,
kun autot jäivät omaan pihaan ajettaessa
pohjastaan kiinni reunakiviin. Ihmetystä
herätti myös se, että kaikki kiinteistöt
eivät olleet samanarvoisia siinä, kuinka
korkea reunakivi kiinteistön pihaliittymään laitettiin.
Rakentajaporukka pyrki etsimään
mahdolliset tonttien rajoilla olevat
kiinteistöstä tulevat sadevesiputkien päät
niiden liittämiseksi hulevesiviemäreihin,
mutta onnistumisesta kirjoittajalla ei ole
kattavaa tietoa. Vettä kuitenkin näyttää
virtaavan sateen jälkeen kovasti uuteen
Punavarpusenkujan päässä olevaan
’ankkalammikkoon’.
Rakentamisen jälkeen pitäisi kiinteistönomistajille tulla hulevesijärjestelmän
liittymis- ja rakentamismaksut. Lisäksi
kuukausittaisen vesimaksunkin pitäisi

nousta. Näitä muutoksia ei ainakaan
vielä ole näkynyt.

tan ja ojan puhtaanapito ja kasvillisuuden siistinä pitäminen.

Kiinteistön omistajilla on
velvotteena kesäaikaan

viherkaistan ollessa leveämpi kuin
kolme metriä, tulee katualue pitää puhtaana enintään 24 metrin etäisyydelle
tontinrajasta. Tontinhaltijalla ei tällöin
ole puhtaanapitovelvollisuutta viherkaistan osalta.

(lisätietoja espoo.fi):

•

kadun puhtaanapito tontinrajasta
kadun keskiviivaan saakka, kuitenkin
enintään 15 metrin etäisyydelle. Puhtaanapitoon kuuluu kadulle kertyneen lian,
lehtien, roskien ja irtonaisten esineiden
poistaminen katualueelta.
tontin rajasta enintään 3 metrin etäi•syydelle
ulottuvan, tonttiin välittömästi

rajoittuvan rakentamattoman viherkais-

•

Kaupungilla itsellään on ollut haasteena
saada paikalleen järkevät liikennemerkit,
josta kaupunki saikin asukaspalautetta
loppukatselmuksessa. Kaikki kai ovat
huomanneet, että alueella vallitsee nyt
aluepysäköintikielto ja yleisiä sallittuja
parkkipaikkoja on aika vähän. Kirjoittaja
olisi myös toivonut, että ainakin Katri
Valantien kevyen liikenteen osuuteen
olisi palautettu läpiajoa estävä puomi
– sitä ei kuitenkaan ole näillä näkymin
tulossa. Olisi myös toivottavaa, että heti
ensimmäisenä talvena aurauksella rikotut reunakivet uusittaisiin.
Toivottavasti sadevesi ei enää aiheuta
ongelmia, kuten ennen tapahtui. Asfaltoidut tiet eivät ainakaan pölise, mutta
haittapuolena taas ajonopeudet ovat
kasvaneet.
Jos tästä ’ikuisuusprojektista’ osataan
ottaa opiksi, seuraava Lintuvaaran vastaavanlainen tiehanke etenee jo ripeämmin ja kivuttomammin.
Teksti ja kuvat: Vesa Mäntymäki
Lintunen
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Kuvassa vasemmalta Kaarina, Petriina, Taija ja Minna.

Kampaamo keskellä kylää
Moni asia on vuosien varella muuttunut Lintuvaarassa,
mutta onneksi yksi asia on ollut
pysyvää. Lintuvaarantien varrella oleva parturi-kampaamo
on sijainnut samassa kaksikerroksisessa talossa jo 70-luvulta
asti.

Parturi-kampaamo Koskinen avattiin
jo vuonna 1973 Peipontiellä, josta se
vuonna 1977 siirtyi nykyisiin tiloihin.
Kampaamon alkuperäinen omistaja
Kaarina Koskinen jäi eläkkeelle muutama vuosi sitten, mutta silti hänet saattaa
silloin tällöin nähdä kyläkampaamossa.
- Kaarina käy aina välillä palvelemassa
vanhoja vakioasiakkaitaan, kertoo kampaamon nykyinen omistaja ja Kaarinan
tytär Minna Falenius.
Minna itse on valmistunut parturi-
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kampaajaksi 1987 ja ollut siitä asti
töissä tässä liikkeessä. Yrittäjänä hän
aloitti vuonna 2011, kun yrityksessä
tehtiin sukupolvenvaihdos. Minnan
lisäksi yritys työllistää kaksi kampaajaa,
Petriinan ja Taijan (Sailan äitiyslomasijainen).
- Itse päädyin valmistuttuani automaattisesti äidilleni töihin. Kun yritys siirtyi
minulle, halusin sille omanlaisen ja
nykyaikaisen nimen. Parturi-kampaamo Koskisesta tuli Parturi-Kampaamo
HIUSFM. Nimi tulee suoraan nimeni
alkukirjaimista, Minna kertoo.
Lintuvaaran keskellä sijaitseva HiusFM
palvelee kaiken ikäisiä asiakkaita.
- Sijaintimme on hyvä ja meille on
helppo tulla. Parkkipaikat ovat aivan
oven edessä ja esimerkiksi pyörätuo-

lilla on esteetön pääsy paikalle. Myös
lapset voivat tulla suoraan koulusta ja
vanhemmat voivat käydä maksamassa,
kunhan pääsevät töistä. Näin lapsille ei
tarvitse antaa rahaa mukaan kouluun.
Parturi-kampaamon tulevaisuus näyttää hyvältä, sillä alueelle rakennetaan
paljon ja väkimäärä kasvaa.
- Olemme palvelleet lintuvaaralaisia
ammattitaidolla samassa osoitteessa jo
lähes 40 vuotta. Meillä on paljon vakiasiakkaita. Kouluttaudumme jatkuvasti,
jotta pysymme ajanhermolla. Ja onhan
se niin, että kampaajia ja partureita
tarvitaan, sillä hiukset kasvavat aina,
Minna naurahtaa ja toivottaa myös
uudet asiakkaat tervetulleiksi.
Teksti ja kuvat: Laura Niemi

Asumisviihtyvyyttä
lämpökamerakuvauksella
Omakotitaloissa lämmitys on suuri menoerä,
vetoisen tai virheellisesti rakennetun talon
lämmittäminen on hukkaan heitettyä rahaa.
Vainioilla säästyi rahaa
ja vedontunne lattioilta hävisi. ”Viime talvena ei tarvinnut kävellä
villasukissa kylmien
lattioiden vuoksi,”
toteaa Jari Vainio.
Rakennuksen virheet ovat
lähes aina piilossa valmiiden
pintojen alla rakenteessa.
Tällaisia virheitä ovat mm.
höyrysulun asennuspuutteet,
eristepuutteet, ikkunoiden,
ovien ja elementtien asennusvirheet. Nämä puutteet ilmenevät aikaa myöten alentuneena asumisviihtyvyytenä ja
liian suurena energialaskuna.
Pahimmassa tapauksessa ne
aiheuttavat ns. hometalon syntymisen,
koska vaipparakenne ei toimi.
Lämpökamerakuvauksella tutkitaan
asunnon lämpötekninen toiminta. Sen
avulla pystytään selvittämään rakennuksessa rakenteen lämpöeristyksen ja
ilmatiiviyden virheettömyys. Lämpökamerakuvaus on ainutlaatuinen ja ainoa
rakenteita rikkomaton tutkimus- ja tarkastusmenetelmä, jossa lämpökameran
avulla mitataan kohteen eri pintalämpötiloja. Lämpökamerakuvaus on tarkka,
nopea ja edullinen tutkimusmenetelmä
esim. sisäilman vetoisuuteen.
Lämpökamerakuvaukseen yhdistetään

teimme tiivistyksiä ja siellä
täällä tuntunut veto hävisi.
Ilman lämpökuvausta en olisi
arvannut mistä kaikkialta veto
aiheutui, enkä osannut paikallistaa sitä,” sanoo Vainio.

usein tiiviysmittaus, jotta saadaan paras
mahdollinen tulos. Alipaineistamalla
rakennus tiiviysmittauslaitteistolla saadaan luotettavampi kuva ilmavuodoista,
koska rakennuksen yläosissa voi olla
ylipainetta normaalitilassa, joten lämpövuodot eivät aina näy lämpökuvassa
ilman alipaineistusta.
Lintuvaaralaisessa Vainion perheen
50-luvun omakotitalossa tehtiin keväällä
2013 lämpökamerakuvaus. Vuosia
aiemmin tehdyn peruskorjauksen
jäljiltä löytyi yllättäviä lämpövuotoja
esim. puutteita eristyksessä läpivientien kohdalla. ”Kuvauksen tulosten ja
toimenpide-ehdotusten perusteella

Energiakonsultit insto Oy:n
lämpökamerakuvausraportista
ilmenee, että selkeitä puutteita
löytyi kolme; ikkunoiden
tiivistys, läpiviennit kellarista asuntiloihin, kylmäsilta
parvekkeen ovirakenteessa.
Alkuperäisten ikkunoiden
lämmöneristyskyky ei tietenkään ole nykyaikaisella tasolla,
mutta jo pelkästään tiivisteiden uusiminen vähentää vetoa
ja pienentää lämmönhukkaa.
Talon lämmittämättömästä
kellarista pääsi kylmää asuintiloihin putkien ja sähköjohtojen
läpivientikohdista. Kyseisten
läpivientien eristys oli puutteellinen tai olematon.
Tällaiset kohdat on helppo havaita lämpökameralla otetuista kuvista. Lämpökamerakuvauksen tuloksena löytyi myös
kylmäsilta parvekkeen oven kynnysrakenteesta. Oven kynnys oli asennettu
suoraan vasten betonirakennetta, jolloin
muodostui kylmäsilta eristeiden puuttumisen takia. Tällaisella rakennusvirheellä on suuri vaikutus lämmönhukkaan
ja asumisviihtyvyyteen. ”Lämpimästi
suosittelen lämpökamerakuvausta, jos
sellaista ei ole asuntoon tehty. Meillä ei
ole tarkoja laskelmia energiansäästöstä,
mutta ainakin asumisviihtyvyys parani
huomattavasti,” kertoo Vainio.
Teksti ja kuvat: Susanna Leikkari
Lintunen
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Vuonna 2012 vaihtui Lintumetsän
koulussa rehtori
Lintumetsän koulun rehtorin
Sirpa Tammisuon työhuoneessa
edellinen rehtori Rainer Orpana kertoo kaksi vuotta eläkkeelle siirtymisensä jälkeen,
että muutos siirtyä rehtorin
roolista eläkeläiseksi oli yllättävän suuri. Suurin muutos
oli työyhteisön - opettajien
ja oppilaiden menettäminen.
Kanssakäyminen pysähtyi kuin
seinään.
Rehtorin työssä on koko ajan meneillään niin paljon - jää kaipaamaan, kun
se puuttuu, vaikka työ joskus rassasi.
Yläasteikäisten kanssa työnteko oli myös
rehtorille kantava voima. Oppilaat jakavat niin paljon rehtorin kanssa koulussa,
kun murrosiässä irrottautuvat kotoa.
Pidin siitä, että paljon juteltiin. Työssä
olisi aikaa keskustelulle kaivannut lisää,
ihmismäärä oli niin suuri. Kun rehtorin
työt aloitti, aikaa oli enemmän. Vuosien
myötä on tullut rehtorin ja opettajien tehtäviin asioita paljon lisää, mm.
opetussuunnitelmien tekeminen. Rainer
jatkaa, että alueen yhteistyö alakoulujen kanssa on uusien asioiden parissa
ollut sujuvaa ja hyvää. On ollut tukevat
systeemit.

Toimittajan pyynnöstä
Rainer Orpana muistelee
Lintumetsän koulun syntyä.
Suunnittelu lähti liikkeelle v. 1991.
Suunniteltiin Leppävaaran alueelle uutta
yläkoulua. Paikka oli vanha kaatopaikka.
Paikka vaihtui ja suunnittelu pysähtyi.
Nykyinen tontti löytyi v. 1993. Suunnittelu lähti uudelleen liikkeelle v. 1994.
Silloin 380 oppilaan yläkoulu oli lähtökohta. Kieliohjelma ja painotukset olivat
työssä keskeisiä. Rainer toivoi pitkäksi
kieleksi A2-ruotsia alueelle. Lähtökohta
oli, että kenenkään oppilaan ei kielivalinnan vuoksi pitäisi joutua vaihtamaan
kauemmas kouluun. Saksa ja viimein
ranskakin tulivat, mutta kenenkään ei
kielivalinnan takia tarvinnut koulua vaihtaa. Opettajakunnan kanssa kokoonnut-
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Kahden rehtorin ai
tiin ensi kerran v. 1998 Ympäristöasia
tuli silloin. Rainer piti ympäristöasioiden
käsittelyä koulussa tärkeänä. Sciencekurssi laitettiin opetussuunnitelmaan
kaikille oppilaille. Painotustakin koulun
opetussuunnitelmaan tarjottiin, mutta
se tuli rehtorin torjumaksi, jotta kaikki
oman alueen lapset pääsivät kouluun.
Oli alusta asti yhteistyötä tulevien oppilaiden vanhempien kanssa.
Työtä oli paljon ja opettajat suostuivat tekemään sitä paljon. Ensin oltiin
väistötiloissa Leppävaarassa. Luokkia
oli kaikissa Leppävaaran oppilaitoksissa,
kunnes koulu valmistui. Alkuun parakissa oli yksi huone kansliana opettajainhuoneena ja monistamona. Vanhemmat
tulivat kaikkeen työhön mukaan. Kävivät
koulun pihoilla koirien kanssa, kun koulujen ympäristössä oli levotonta.

Oli kiva tehdä työtä,
kun vanhemmat ovat olleet
mukana.

Vuoden 2004 opetussuunnitelmauudistuksen jälkeen valinnaisuus kapeni.
Se oli pettymys. Rainer piti valinnaisuutta niin hyvänä. Iso muutos koulun
ja nuorten elämässä on ollut internetin
maailman tulo. Oppimisympäristöön on
tullut paljon lisää. Oppilaat ovat tulleet
koulun alkuaikojen jälkeen vielä itsenäisemmiksi ja aktiivisemmiksi. Oppilaat
kyseenalaistavat enemmän kuin ennen.
Sekä vanhemmille, oppilaille että opettajille Wilma tietojärjestelmä on ollut iso
muutos.
Rainer haluaisi sanoa nuorille Lintunen-lehden välityksellä, että pysykää
oikeudenmukaisella tiellä, niin että
suhtautuminen toisiin ihmisiin on

vinta rehtorin työssä on, kun päästään
vaikeista asioista yli. Kun oppilaat tulevat
juttelemaan ja kertovat onnistumisista
vaikeuksien jälkeen, se on tosi palkitsevaa.
Jos Sirpa Tammisuolla olisi valta muuttaa mitä tahansa kouluelämässä, hän
järjestäisi asiat niin, että kaikki oppilaat
hyväksyttäisiin sellaisina, kuin he ovat.
Sirpa olisi tuntijaonkin tehnyt vähän eri
tavalla. Rehtori kertoo, että Lintumetsässä on yksi kehittämiskohde tälle vuodelle
- hyvinvointi ja kouluviihtyvyys.
Koulun arjessa ei ole tapahtunut kovin
paljon muutoksia rehtorin vaihdoksen
jälkeen. Neljän jakson lukujärjestykset
ovat nykyisin saatavilla heti syksyllä,
Koulun oppilasmäärä on vähentynyt,
myös opettajien määrä. Syynä on
Lintuvaaran koulun toiminta yläkoulun
tiloissa.
Tulevaisuudessa koulun oppilasmäärä
tulee kasvamaan. Sitä ennustettiin jo
2006. Lintumetsässä on lähdetty tulevaisuuden koulua kohti. On hahmoteltu
alustavasti uusia tulevaisuuden koulu
-kehittämishankkeita. Oppiainerajat
rikkovaa opetusta tulee lisää.

ikaa Lintumetsässä
nämä huomioon ottavaa. Se on ollut
myös Rainerille rehtorin työssä tärkeää.
Hän toivoo, etteivät nuoret elämässä
arkaile ottaa asioita esiin. Olkaa mukana
vaikuttamassa omiin asioihinne nyt ja
myöhemmin elämässä.
Rainer haluaa kiittää alueen koteja kanssakäyminen on ollut niin hyvää! Ei
ikinä ole jäänyt asioita, jotka tuntuisivat
jääneen esiin ottamatta. Nykyisinkin kiva
päivä on kun näkee, miten nuoret ovat
sijoittuneet jatko-opintoihin.

Orpanan ajasta
Tammisuon aikaan
Rehtorin työssä on Rainer Orpanan
mielestä hyvää se, että voi itse rytmittää
työtään. Nykyinen rehtori Sirpa Tammisuo jakaa tämän kokemuksen.
Sirpa Tammisuo kertoo, että oli haikeaa,

kun Rainer lähti. Päivittäin kyllä keskusteltiin vielä kaikista koulun asioista.
Rainerista oli ensimmäisenä vuonna valtava tuki. Lukuvuosi oli hänen jäljiltään
pääosin valmiina.
Sirpa ajatteli rehtoriksi pyrkiessään, että
rehtorin tehtävä on aitiopaikka kehittää
koulua. Kahtena ensimmäisenä vuonna
virassa arki on pitkälle vienyt ajan. Sirpa
näkee arkielämässään suurena muutoksena, että rehtorina pääsee myös koulun
ulkopuolelle. Hänestä edelleen opettajat
pääsevät liian vähän koulutukseen koulun ulkopuolelle. Sirpaa rehtorina työssä
viehättää erityisesti nuorten ihmisten
kanssa toimiminen, heidän energiansa ja
ilonsa ja uskonsa tulevaisuuteen.
Rehtorin työn raskasta puolta on
haastavien asioiden paljous. Palkitse-

Sirpa tammisuo toivoo alueen kodeilta, että aina otetaan yhteyttä, jos on
huolia. Hän kokee, sekä oppilaiden että
huoltajien kanssa olevan helppo tehdä
yhteistyötä.

Rauhaa - rauhaa
Sirpa ja Rainer kertovat haastattelun
lopuksi vuoronperään, millaisista
asioista he nauttivat elämässä. Luonto
on molemmilla yksi nautinto. luonnon
rauha rehtorilla vastapainona työlle.
Omat lapset ovat muuttaneet kotoa pois.
Onnellisuus, että he onnellisina ja luottavaisina suuntautuvat omaan elämäänsä.
Koti-ilta takkatulta katsellessa.
Kun Rainerilla nyt on aikaa, hän nauttii
perheestä ja isovanhemmuudesta.
Luonto ja purjehdus on ollut vastapaino
ja se rauhallisuus näissä merkeissä, kun
on aikaa. Hän kertoo: Meillä on ollut
1-vuotissynttärit…
Keskustelun kirjasi Jukka Karhula
Lintunen
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Kopolaattojen korjaus
Eteisen ja keittiömme lattialaattoja alkoi irrota alustasta
eli niistä tuli ns. kopolaattoja,
jotka kopisivat ontosti kun niiden päälle astui ja pidemmän
päälle riskinä oli näiden laattojen irtoaminen kokonaan. Ilmiö
on varsin tavallinen lattialämmityskohteissa ja sitä yleisempi mitä suurempia lattialaatat
ovat, koska suuren laatan
kiinnittymisessä alustaan tulee
helpommin ongelmia.

Varalaattojen puuttuessa totesimme
yksittäisten laattojen irroittamisen ja
laastilla kiinnittämisen turhan riskialtiiksi, jos laatta vaurioituisi.
Toisena vaihtoehtona harkitsimme
koko noin 20m2 alan lattialaattojen
purkua ja laattojen uusimista, mutta työnä se tuntui varsin suurelta,
likaiselta ja hankalalta toteuttaa asuen
samanaikaisesti talossa. Lisähaasteena
olisi ollut lattian päälle asennettujen
portaiden purkaminen ja uudelleenkiinnitys.
Löysimme sitten netistä asiaa tutkailtuamme tietoa ns. injektointimenetelmästä, jolla yksittäiset laatat voidaan
kiinnittää alustaansa ruiskuttamalla
erikoisepoksia saumasta laatan alle.
Tilasin Rimatex Oy:ltä expertin paikan
päälle tekemään tämän korjauksen.
Tarkemmassa tutkimuksessa kopolaattoja löytyikin puolentusinaa, jotka
Esko Huotari Rimatex:lta erittäin
ammattimaisesti ja siististi kiinnitti
injektoimalla paikoilleen puolessa
päivässä. Korjaus maksoi n. 400eur,
josta työn osuudesta saa kotitalousvähennuksen.
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Menetelmän etuna tosiaan on nopeus
ja helppous eli se ei juurikaan haittaa
tilojen käyttöä, tietysti injektointipäivänä ei kannata kävellä saumojen päällä,
joista komponettiepoksia on ruiskutettu laatan alle. Laatat kiinnittyivät hyvin
eli eivät kopise enään.
Haasteena menetelmässä on se,
että jos kopoa on vain aivan laatan
seinänviereisellä aluella niin sinne
komponenttiepoksia on hankala saada,
koska ruiskuttaminen vaatii reiän
tekemistä saumaan, eikä saumaa aina
seinän vieressä ole ollenkaan. Esteettisenä seikkana kannattaa huomioida
epoksin leviäminen hieman myös

laattasaumaan, jolloin ainakin vaaleasta
saumasta tulee tästä kohtaa hieman
tummempi. Kokonaan ilman saumausta ei tässäkään menetelmässä pääse,
koska siistin lopputuloksen saamiseksi
injetointia varten tehdyt pienet reiät
laattasaumassa tulee täyttää saumaaineella.
Kaiken kaikkiaan suositeltava menetelmä, ellei nyt kopolaattoja ole puolia
kaikista laatoista tai jos samalla haluaa
vaihtaa laatat erilaiseksi niin sittenhän
uudelleenlaatoitus on ainoa vaihtoehto.
Teksti ja kuvat: Teijo Porkka

JÄTTIPALSAMIN
TORJUNTATOIMET v. 2014
Jättipalsami on yksivuotinen mehevävartinen ruoho

Menneenä kesänä Lintuvaaran
omakotiyhdistys ei järjestänyt
varsinaisia jättipalsamitalkoita
Monikonpurolla. Hyötyliikuntaa
kaipaavia henkilöitä nähtiin
kaikesta huolimatta keräämässä jättipalsamia säkkeihin ja
pistämässä parastaan yhteiseksi hyväksemme.

Tschokkinen Helena

Kävin tapaamassa elokuussa Espoon
kaupungin teknisen keskuksen aluetyönjohtajaa, puutarhuri Helena Tschokkista
ja hän kertoi että jätesäkkejä oli kertynyt
yllättävän paljon tuhottavaksi.
Muutaman lähivuoden aikana toteutetut
talkoot Monikonpurolla ovat tuottaneet
jo silminnähtävästi hyvää tulosta ja mm.
vattupensaat nokkosista puhumattakaan ovat alkaneet taas kasvaa vanhoilla
paikoillaan.
Yleisesti ottaen haittakasvien torjunta
on vieläkin aika ponnetonta, Helsinki
on kunnostautunut pääkaupunkiseudun
kunnista torjunnassa parhaiten.Myös pkalueen yhteistyö asiassa on aika vähäistä.
Espoon kaupunki on laittanut talkookutsuja Länsiväylään ja sosiaaliseen
mediaan ja lisäksi suunnitellut toimia
aloittaa tiiviimpi yhteistyö asukasyhdistysten kanssa mutta hanke on kaatunut
aikapulaan. Meillä asukasyhdistyksillä

on tietenkin oma vastuumme pitää
yhteyttä kaupungin byrokratiaan.
Tänä vuonna kotikaupunkimme on
pyrkinyt lisäämään panostustaan jättipalsamin kuriinsaattamiseksi. Ensimmäistä
kertaa kokeiltiin myös ko. kasvin myrkyttämistä rajatulla alueella. Työnjohtaja
valitsi tähän tarkoitukseen alueen, joka
oli riittävän kaukana purosta ympäristövaurioiden ehkäisemiseksi. Tilalle on
tarkoitus kylvää syksyn aikana muiden
kasvien siemeniä: kuminaa, valkoista
tulikukkaa, purtojuurta, päivänkakkaraa,
rantatädykettä ja odotammekin jännityksellä missä järjestyksessä kasvit ensi
keväänä nousevat ko. alueella. Kaupunki
pystyy resurssiensa puitteissa heilumaan
raivaussahan ja haravan kanssa vain
välittömässä puron varressa ja palsamikasvusto rehottaakin voimakkaasti
metsikössä kartanolle päin.

On aika yllättävää että siinä missä useimmat ihmiset näkevät nopeasti leviävän
haittakasvin, joka tuhoaa kaiken muun
kasvillisuuden altaan, on myös paljon
ihmisiä, jotka pahoittavat mielensä kaupungin tekemistä jättipalsaminiitoista.
Totesimmekin yhdessä Helenan kanssa
että tietoa tulee jakaa joka vuosi uudelleen haittakasvien torjuntatoimista – ja
sen jälkeen ryhtyä käytännön toimiin!
Tämän aiheen käsittely jatkuu ensi keväänä oky:n kokouksessa, johon Helena
Tschokkinen lupasi tulla mukaan.
Resurssipula vaivaa kaupungin puolella ja toivonkin että ensi kesänä me
paikanpäällä asuvat ihmiset saamme taas
viralliset talkoot käyntiin, ainakin matinkyläläiset, joilla myös on sama ongelma,
saivat sellaiset jo tänä kesänä pystyyn!
Teksti: Mirjami Mäntymäki, 21.8.14

Taloushallinnon asiantuntijayritys
palveluksessasi
• yritysten perustaminen
• kaikki taloushallintopalvelut
• sähköinen laskutuspalvelu
• palkkahallinto
• verotuspalvelut
Puh. 09-541 7275 • www.leppavaaranlaskenta.fi

Lars Sonckin kaari 14, 02600 ESPOO
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Kylätalkkaritoiminta on juhlaa
ikäihmisille

Lintuvaaran talkkaritoiminnan
käynnistymisestä lähtien on
Armi Venermo ollut talkkarien ahkera työllistäjä. Niin on
ollut tämänkin kesän ja syksyn
aikana. Kari on käynyt säännöllisesti ajamassa ruohikot ja
sahaamassa puista ja pensaista kuolleet oksat. Piha-aidan
raapiminen ja maalaaminen
kävivät myös Karilta sutjakkaasti. Pienemmät korjaustyöt
sisätiloissakaan eivät säikäyttäneet reipasta talkkariamme.
Syysmyrskyn aikaan Armin pihan suuri
omenapuu, joka oli täynnä omenia, ei
kestänyt tuulen tuiverrusta. Se kaatui rysähtäen suoraan ulko-oven eteen, mutta
ei onneksi aiheuttanut talolle vahinkoa.
Armin ihmetellessä sisällä miten onnistuisi pääsemään ulos talosta ja mistä
mahdollisesti saisi pika-apua - sattuma
puuttui peliin!
Kari tuli pihaan juuri sillä hetkellä - päivää aikaisemmin kuin piti - ja pisti hihat
heilumaan. Ei aikaakaan, kun suuri puu
oli pilkottu ja sahattu sekä piha siistitty.
Juuri tämänlaista toimintaa on ihanteellisimmillaan kylätalkkarin hyödyntäminen. Perusajatushan on ikäihmisten
auttaminen niin, että omakotiasuminen
olisi mahdollisimman pitkään mahdollista.
Talkkarin käyttäminen on edullista, sillä
se on TE-toiminnan avustamaa työllistämistä. Toivomukseni seuraavalle kesälle
onkin, että oppisimme käyttämään tätä
loistavaa palvelua. Ensisijaisena ajatuksena avulle ovat ikäihmiset, mutta talkkari
palvelee myös lapsiperheitä sekä kaikkia
Lintuvaaran omakotiyhdistyksen jäseniä
aikataulunsa puitteissa.
Lehden ilmestymisen aikaan on Kari jo
lopettanut työnsä tältä kaudelta.
Kiitän Karia menneen puolen vuoden
työstä ja toivotan hänelle menestystä
elämässä!

Neuvottelu menossa pihan toimenpiteistä
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Tuula Mänty ja
Lintuvaaran omakotiyhdistyksen
hallitus
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UUSI

HIERONTA- JA LUONTAISHOITOLA
PAINIITYSSÄ
aurum living on kokonaisvaltaisen ja luonnonmukaisen hyvinvoinnin puolestapuhuja.
Jokainen meistä on oman hyvinvointinsa ja
elämänsä asiantuntija – toivomme voivamme olla osa sinun matkaasi.

Tutustu vapaisiin hoitoaikoihin
sähköisen ajanvarauksen
TERVETULOAkautta
RENTOUTUMAAN!
www.aurumliving.fi/ajanvaraus

Lotankatu 1 LH 2
02680 Espoo
p. 045 144 3443
info@aurumliving.fi
www.aurumliving.fi

Omakotiliiton tarjous
uusille jäsenille

Loppuvuoden jäsenmaksut ilmaisiksi
Liity nyt: www.omakotiliitto.fi

Joko sinulla on Lintuvaaran
oma Birdhill T-paita
Paita on laadukas ’Fruit of the Loom’
väri on musta. Linnun kuva on
valkoinen ja muu teksti harmaa.
Kokoja on miesten/naisten S, M, L
ja XL. Paidan hinta 14 €/kpl.
Paitoja saat Vesa Mäntymäeltä
puh. 050 3725025 (puh.numero/
tekstari yhteys).
Lisäksi paitoja tulee myyntiin
Jouluvireeseen 29.11.2014.
Käteismaksu.

14

Lintunen

Kodin lämpökamerakuvaus ja kosteuskartoitus
440 € / asunto, sisältää alv 24%.
- Lämpökamerakuvaus
- Kuvausraportti toimenpide-ehdotuksineen
- Kosteiden tilojen pintakoskeuskartoitus
- Kosteusmittauksen raportti
Kuvaus ja kartoitus kestävät 2-3 tuntia asunnon
koosta riippuen. Raportti toimitetaan viikon kuluessa.
Tarjous on voimassa Lintusen jakoalueella 15.11.2014-31.1.2015,
varaa aikasi numerosta 020 7288 403 tai sähköpostilla.
Mahdollisuus suorittaa kuvauksia myös iltaisin ja viikonloppuisin.
Energiakonsultit insto Oy, Finnoonniitynkuja 4, 02270 ESPOO
palvelut@energiakonsultit.fi, www.energiakonsultit.fi, y=2488584-3
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