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Lintuvaaran Omakotiyhdistys
ry:n tiedotuslehti

”Kääk! hyvä eTtä jäÄt lÄhti
pääsEe vuosikokoukseEn!”
Lintuvaaran omakotiyhdistyksen
vuosikokous keskiviikkona 25.3.
Lintuvaaran koulun paviljonkitiloissa
Lintumetsäntie 12.
Tilaisuus alkaa kahvilla klo 17.30.
Vuosikokouksen lopuksi keskustellaan
kaavaillusta siirtolapuutarhasta.
Te r v e t u l o a !
Lintunen

Lintuvaaralaisten
ikioma Birdhill T-paita
Vaalisunnuntaina 19.4. kello 10 -18
Lintumetsän koululla on oivallinen
mahdollisuus ostaa omaksi Lintuvaaran Birdhill t-paita. Laadukas paita
on väriltään musta, malleja on sekä
miehille ja naisille.
Koot ovat S, M , L ja XL. Hinta 15 €.
Myynnin järjestää Lintumetsän koulun 8B luokan leirikoulutoimikunta.
Käteismaksu!
Paitoja voit myös kysellä
Vesa Mäntymäeltä, sähköpostitse:
vesa.mantymaki@gmail.com,
tai tekstiviestillä: 050-3725025

Lintunen

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

Kansikuva:
Tafen toimisto

Lintuvaaran
Omakotiyhdistyksen
johtokunnan jäsenet 2014:
Jukka Karhula, puheenjohtaja
044 599 5549
jukka.karhula@kolumbus.fi
Christine Heinonen
040 750 7779
christine.heinonen@pp.inet.fi
Turo Heikkinen
050 483 9289
tjhFL@460com
Ahti Hurmalainen
0400 617 843
ahti.hurmalainen@pp.inet.fi
Anne Kangas
040 588 4496
annekangas68@gmail.com
Susanna Leikkari
050 594 5457
susanna.leikkari@gmail.com
Vesa Mäntymäki
050 372 5025
vesa.mantymaki@isoworks.fi
Laura Niemi
050 373 8602
niemil@hotmail.com
Teijo Porkka
050 303 8285
teijo.porkka@gmail.com
Maija Tahvanainen (rah.hoit)
040 594 4150
maija.tahvanainen@
leppavaaranlaskenta.fi
Yhdistyksen nettisivut
sijaitsevat osoitteessa:
http://www.lintuvaara.fi
Facebook:
Facebook.com/Lintuvaaralaiset
Taitto: Tafen toimisto
Painopaikka: Hakapaino Oy,
Linnanherrankuja 18,
00950 Helsinki
Toimitus:
Lintuvaaran Omakotiyhdistys ry
Levikki: 1800 kpl

Kevät puskee sateen läpi.
Lintuvaaran omakotiyhdistyksen hallitus on käynnistänyt neuvottelut
kylätalkkarin saamiseksi Lintuvaaraan omakotiyhdistyksen jäsenten käyttöön tänäkin vuonna. Pyrkimys on saada talkkarin työt käyntiin jo
keskiviikkona 15.4.2015.

Muutoksia liikenteeseen
Linjaa 231 on suunniteltu lakkautettavaksi ja linja 22 on suuntautumassa
Helmipöllönmäkeen. Olemme vastustaneet linjan 231 lakkauttamista ja
kiinnittäneet huomiota siihen, että Lintuvaaran suunnasta on järjestettävä
kunnon reitti linjan 22 pysäkille. HSL kuitenkin päätti linjan 231 lakkauttamisesta.
Leppävaaran kirjaston ala-aulassa on yleisötilaisuus tiistaina 10.3. 2015
klo 17.30. Tilaisuudessa on vielä mahdollisuus yrittää vaikuttaa. Lintuvaaran Omakotiyhdistys on avannut linjan säilyttämistä vaativan adressin.
Käy allekirjoittamassa adressi:
http://www.adressit.com/bussilinjaa_231_ei_saa_lakkauttaa#form
Uusi Siirtolapuutarha - ”Tupapelto-Sirkkula, 132900” on suunnitteilla
Leppävaaran kartanon pellon laitoihin. Kaavoitushankkeen osallistumissuunnitelmaa voi kommentoida 24.3. asti. Hankkeesta keskustellaan
Omakotiyhdistyksen vuosikokouksessa 25.3. Kaupungin nettisivulta sen
löytää joko hankkeen nimellä tai numerolla.

Jättipalsami
Olemme käyneet keskusteluja Espoon viranomaisten, Hämevaara-seuran
ja Leppävaara-seuran kanssa jättipalsamin hävittämisestä Monikonpuron
varresta. Urakka on suuri. Vetoamme lintuvaaralaisiin – hävittäkää tuo
kaunis kasvi omasta lähipiiristänne, kun sitä huomaatte

Vuosikokous keskiviikkona 25.3.2015
Omakotiyhdistyksen vuosikokous on keskiviikkona 25.3.2015 Lintuvaaran
koulun paviljonkitiloissa Lintumetsäntie12. Tilaisuus alkaa kahvilla
klo 17.30 ja asiaan päästään klo 18.
Vuosikokouksen lopuksi keskustellaan kaavaillusta siirtolapuutarhasta.
Eduskuntavaaliäänestyksen yhteydessä sunnuntaina 19.4.2015 äänestyspaikalta on mahdollista ostaa Omakotiyhdistyksen Birdhill-paita 15 euron
hintaan.
Olemme uutena toimintana järjestämäsää siivouspäivän 23.5.2015.
Asukkailla on mahdollisuus yhtä aikaa pitää kierrätyspäivää ja myydä tavaroitaan yhtä aikaa muun
pääkaupunkiseudun siivouspäivän yhteydessä.
Hyvää kevään jatkoa, seuraile facebook.com/Lintuvaaralaiset , toivottavasti tavataan vuosikokouksessa !
Jukka Karhula
puheenjohtaja
Lintunen
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LINTUVAARAN OMAKOTIYHDISTYS r.y
VUOSIKOKOUS 2015
E S I T Y S L I S TA

Aika

Keskiviikkona 25.3.2015 alkaen KLO 18:00, kahvi klo 17.30

Paikka

Lintuvaaran koulu, Espoo

1.
		
2.

		
3.

		
4.
		
5.
		
6.

Kokouksen avaus
Jukka Karhula avaa kokouksen
Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, ääntenlaskijoiden ja pöytäkirjantarkastajien valinta
Esitys:
Valittaneen kokouksen puheenjohtajaksi Martti Kärkkäinen ja
sihteeriksi Jukka Karhula.
Valittaneen kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja äänten laskijaa.
Laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokouskutsu on ollut yhdistyksen ilmoitustaululla kaksi viikkoa eli 			
sääntöjen määräämän ajan sekä viimeisimmässä Lintusessa..
Työjärjestyksen hyväksyminen
Toimintakertomus vuodelta 2014
Puheenjohtaja Jukka Karhula esittelee toimintakertomuksen vuodelta 2014
Tilinpäätös, tilintarkastajien lausuntoja vastuuvapauden 				
myöntäminen johtokunnalle vuodelta 2014
Taloudenhoitaja Maija Tahvanainen esittele tilinpäätöksen ja toiminnantarkastajien lausunnon.

7.

Toimintasuunnitelma v. 2015
Jukka Karhula esittelee toimintasuunnitelman.

8.

Jäsenmaksut
Ehdotus: Pidettäneen jäsenmaksu ennallaan 23 eurossa

9.

Hallituksen jäsenten palkkiot
Ehdotus: Hallituksen jäsenille ei makseta palkkiota.
(v. 2014 puheenjohtaja, sihteeri, rahastonhoitaja ja Lintusen toimittaja 0,00 €).
Toiminnantarkastajille maksetaan laskun mukaan 100,00 €
(v. 2014 samoin 100,00 €)

10.

Talousarvio v. 2015
Maija Tahvanainen esittelee talousarvion.

11.
12.
		
13.
		
14.

Hallituksen puheenjohtajan valinta
Hallituksen jäsenten (8-10) valinta
Toiminnantarkastajien valinta 		
Esitys: Nykyiset Noora Hartikka ja Sara Kaje-Reinikainen

Muut asiat
Kaavailtu uusi siirtolapuutarha
				
15.
Kokouksen päättäminen
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Hyvää
Naistenpäivää!
Lintunen
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Kuva Anne Kangas

Lintuvaaran koulu ja päiväkoti
elinkaaren muutoskohdassa
Lintuvaaran koulun ja päiväkodin tontti rakennuksineen
Lintuparvenpuisto 5:ssä on
massiivisen remontin alla. Koulurakennus hiljeni jo marraskuussa 2011 sisäilmaongelmien
seurauksena, mutta varsinainen remontti alkoi vasta viime
keväänä. YIT remontoi koulun
ja päiväkodin nk. elinkaarimallilla, jossa vastuu myös mahdollisista korjauskustannuksista
kuuluu YIT:lle parinkymmenen
vuoden päähän saakka.
Päiväkodin ulkoseinät säilyvät ennallaan,
mutta koulun puolella peruskorjauksen
lisäksi on tapahtumassa suuria muutoksia. Koulun julkisivu kuitenkin säilyy
lähes alkuperäisessä arkkitehtonisessa
asussaan, sillä neliöt tuplaava lisäosa
sijoittuu kokonaan koulu taakse useampaan kerrokseen. Vanhalla puolella
on pyritty säilyttämään alkuperäistä
50 -luvun henkeä niiltä osin kuin se on
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ollut mahdollista, ja ajan henki on otettu
huomioon myös sisustussuunnittelussa.
Vanhan korjauksessa ja uudisosan suunnittelussa on kuitenkin otettu huomioon
nykyaikaisen koulurakennuksen tarpeet,
toki alkuperäistä tyyliä kunnioittaen. Peruskorjausaste on korkea, ja korjauksessa
primäärinä tavoitteena on ollut varmistaa remontin onnistuminen sisäilmaongelmien osalta.
Koulun puolelle tulee tilat kolmisarjaiselle alakoululle sekä kahdelle esikoululuokalle, jotka ovat varhaiskasvatuksen
järjestämisvastuulla. Uudisosaan tulee
mm. uusi uljas liikuntasali, mutta myös
vanha liikuntasali säilyy osin liikuntakäytössä. Piha-alueen suunnittelussa
koulun saattoliikenteen turvallisuuden
huomiointi on ollut avainasemassa ja
kaunista puustoa pyritään säilyttämään
niin paljon kuin mahdollista.
Lintuvaaran koulun oppilaat ja henkilökunta ovat viime vuodet opiskelleet
siirtokoulurakennuksessa Lintumetsän

yläkoulun pihalla. Tilat ovat olleet
mainiot, ja samalla tilanne on tiivistänyt
yhteistyötä alueen koulujen kesken.
Lintuvaaran päiväkoti puolestaan toimii
remontin ajan Leppäviidan päiväkodin
tiloissa. Aika näyttää, miten nopeasti
uusien asuinalueiden vetovoima näkyy
Lintuvaaran koulun oppilasmäärissä
ja koulun täyttymisenä alueen omista
lapsista, vai pääsemmekö kenties ojentamaan auttavan käden jollekin muulle
espoolaiskoululle, joka sisäilmaongelmien tai remontin vuoksi joutuu etsimään
väliaikaisia koulutiloja.
Ensi syksyn aikana remontti valmistuu
ja vuoden päästä tammikuussa 2016
koulun piha täyttyy jälleen Lintuvaaran
koululaisista. Poissaolon vuosina eniten
on kaivattu juuri ihanaa koulun pihaa
puineen. Malttamattomana odotamme,
että pääsemme taas rakentamaan pesämme Lintuparvenpuistoon!
P a u l a Tu r k k i l a
rehtori, Lintuvaaran koulu

Lintuvaaran
omakotiyhdistyksen
vanhat
puheenjohtajat
tutuiksi
Nimi: Martti Kärkkäinen: syntynyt Pohjois- Karjalassa, tulin Helsinkiin v 1959
Strömbergin konepajakouluun. Kävin
työn ohessa iltakoulussa oppikoulun
yo 1970, dipl.insinööri 1974.
Puheenjohtaja vuosina:
Joskus 90 luvulla
Mistä lähtien olet asunut Lintuvaarassa?
Vuodesta 1975
Miten Lintuvaara on muuttunut sinä
aikana, kun olet asunut täällä?
Uusia omakotitaloja, rivitaloja ja myös
kerrostaloja on rakennettu todella paljon. Samalla vanhoja omakotitaloja on
purettu. Koulut on uusittu kokonaan.
S- kauppa on tuonut Alepan palvelut
lähikauppana.
Mikä on Lintuvaarassa parasta?
Luonnon läheisyys: ulkoilureitit lähellä
samoin liikenneyhteys on tyydyttävä.
Lapsilla on lähikoulut.
Millaisten asioiden parissa työskentelitte omakotiyhdistyksessä puheenjohtajakaudellasi?
Kaavoitusasioita käsiteltiin Espoon virkamiesten ja luottamusmiesten kanssa.
Myös Kartanon peltojen kautta suunniteltu kehätie oli esillä.
Mikä oli mielestäsi oman kautesi tärkein saavutus?
Tärkeää oli pitää neuvotteluyhteys
Espoon kaupungin virkamiehiin.
Millaisia terveisiä haluat lähettää nykyiselle omakotiyhdistyksen hallitukselle?
Hallituksella on varmaan omat ajankohtaiset haasteet hoidettavana.

LEPUSKIN BUSSILIIKENNE-ILTA

tiistaina 10.3.2015 klo 17.30

Sellon kirjaston ala-aulassa
Bussiliikenteeseen tulossa muutoksia:

miksi suorat linjat Helsinkiin lopetetaan?
mitä muutoksia Lepuskin sisäisissä yhteyksissä?
millaisia parannuksia poikittaisyhteyksissä?
ovatko palvelulinjojen reitit ajan tasalla?

Tule kuulemaan ja vaikuttamaan!
HSL:n joukkoliikennesuunnittelijat paikalla esittelemässä
uutta linjastosuunnitelmaa ja asukkaita kuulemassa.
Järj. Leppävaara-seura ry
yhteistyössä Lintuvaaran
omakotiyhdistyksen ja
Pitäjänmäki-seuran kanssa

MEILTÄ SAAT KODIN
pienrautakauppatavarat
nettohintaan!
Lintuvaaran–Hämevaaran
-liikenneympyrässä

RAUTA-JAAKKO

Viisaritie 2, Vantaa • Puh. 855 5260 • Ark. 9–18, la 9–14

Lintunen

7

MATKATERVEISIÄ

- OMAKOTIASUMISTA
VANCOUVERISSA
Kävin tammikuussa Kanadassa,
Vancouverissa, serkkuni luona
ja tietenkin omakotiasujina
vertailimme eroja Kanadan ja
Suomen välillä tässäkin asiassa.
Vancouverin seudulla rakennetaan
pientaloja runsaasti, rahaa virtaa alueelle
aasialaisten siirtolaisten mukana ja kaikki
talot käyvät kaupaksi useimmiten heti
rakentamisen alkuvaiheessa. Tyypillistä
näyttää olevan, että vähänkin vanhempi
omakotitalo isolla tontilla puretaan ja
paikalle rakennetaan ns. townhousetaloja eli kolmikerroksia rivitaloja.
Rakennusprojekteja katsellessa tapana näytti olevan tehdä seinät ensin
karkeasyisestä lastulevytyyppisestä
runkolevystä ja vasta sen päälle katto.
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Näytti kyllä aika kurjalta kun taivaalta
tuli vettä suojaamattomien runkolevyjen
päälle, toivottavasti runko kuivuu tai
ei ime vettä. Ala- ja välipohjat tehdään
puusta eikä betonivaluista kuten meillä.
Ulkoverhouksena vanhemmissa taloissa
on lasikuitupaneeli, mutta uudemmissa
näytti olevan myös verhoilukiveä.
Omakotialueiden talot ovat keskenään
varsin paljon samaa ’vuosikertaa’, koska
rakennusliikkeet toteuttavat suurempia
kokonaisuuksia samalla kertaa, eikä suomalainen hartiapankkirakentaminen tai
talo kerrallaan urakointi tai täydennysrakentaminen ole ollenkaan tyypillistä.
Taloihin kuuluu kätevä ns. arkiolohuone,
eli iso keittiö, jossa pitää olla kaasutakka, takan yläpuolella mahdollisimman

suuri televisio ja saarekekeittiö perheen
yhteistä ajanvietto varten. Lattialla paksu
kokolattiamatto olo- ja makuuhuoneissa,
mutta arkiolohuoneessa käytännöllisempi laminaatti. Kokolattiamaton pesua
varten vuokrataan pesukone lähikaupasta.
Lämmitys hoidetaan kaasulla, jaetaan
huoneisiin vesikiertoisella lattialämmityksellä ja tunnelmaa luovilla kaasutakoilla. Useimmissa taloissa on tupla-autotallit, mutta autot eivät talleihin mahdu
vaan niitä pidetään ulkosalla trailerilla
olevan veneen tai matkailuauton kanssa.
Veneen perässä oli tietenkin 200+
hevosvoimainen perämoottori tai kaksi.
Monesti toisesta tallista olikin tehty työtai harrastetila ja toisesta sisustettu varasto, joka kuuluu pitää tiptop-kunnossa,

Kuvat Teijo Porkka
samoin kuin nurmikko leikataan erittäin
lyhyeksi viikoittain.
Kustannusvertailussa päädyimme siihen,
että lämmitys ja sähkö maksavat suurin
piirtein saman verran kuin Suomessa.
Kanadassa kiinteistövero on huomattavasti suurempi, koska kunta kerää

veronsa pääasiassa kiinteistöveroina.
Tyypillisen omakotitalon kiinteistövero
on muutamia tuhansia Kanadan dollareita vuodessa. Rivitalot tuntuivat varsin
kohtuuhintaisilta, omakotitalot taas
kalliimmilta verrattuna Espoon hintatasoon. Downdownin upeat penthouseasunnot pilvenpiirtäjien yläkerroksissa

ovat sitten kokonaan eri hintaluokassa.
Oli virkistävää katsella maailman menoa
pari viikkoa toisella puolella pohjoista
pallonpuoliskoa, suosittelen Kanadan
reissua!
Te i j o P o r k k a
Lintunen
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Jukka Karhula
rehtori - Uusimaa

EDUSKUNTAAN
ehdokas.vasemmisto.fi/jukkakarhula/

Yritän muuttaa
politiikan suunnan.

Tue vaalityötäni - tili: FI25 1521 3000 0014 63 - viitteeksi: 83823
Rahankeräyslupa POL-2014-8029, 15.11.2014-14.11.2016

aurum living kätkee sisälleen terveyttä, hyvinvointia ja elämäniloa ekologisella tavalla.
Valikoimassa mm. klassista hierontaa, turvehierontaa, intialaista päähierontaa ja reiki-hoitoja
sekä erilaisia hyvinvointituotteita.

Tämän ilmoituksen maksoin itse.

Työtä investoimalla
ﬁksusti velaksi!
Kouluun ja varhaiskasvatukseen laatua!
Koulutuksesta ei saa leikata!
Veroja on kerättävä riittävästi
ja oikeudenmukaisesti!
Työtä peruspalveluista!
Terveys, toimeentulo,
hoiva!
Eläkeläisille
tasa-arvo!

KOKONAISVALTAISTA
HYVINVOINTIA
PAINIITYSSÄ

Maaliskuun asiakasetu
Etu voimassa 31.3.2015 asti

5 x 45 min hieronta yht. 160 €
5 x 60 min hieronta yht. 200 €

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

Äänestä Ahti Hurmalainen
Lintuvaarasta eduskuntaan
• Järjen käyttö on sallittu.
Vähemmän holhousta – enemmän
luottamusta ihmisiin. Esimerkkinä yritysten nykyiset aukiolomääräykset,
vaikka maailma elää 24/7 -aikaa.

Ahti Hurmalaisesta saat
lainsäätäjän, jolla on
kokemusta taistelusta turhaa
byrokratiaa vastaan.
• Pienyrittäjät ovat Suomen
selkäranka.
ALV:t maksuun vasta, kun yrittäjä
on saanut maksun tililleen. Pidentyneet maksuajat ja maksuhäiriöt pakottavat yrittäjät toimimaan valtiolle
pankkina. Työnantajan ja työntekijän
pitää päästä sopimaan työehdoista
keskenään.

Ahti Hurmalaisesta saat
lainsäätäjän, jolla on vuosien
kokemus yrittäjyydestä.
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(norm. 200 €)
(norm. 250 €)

Ilmoituksen maksaja: Ahdin vaalitiimi

• Lapsella on vanhempien eron
jälkeenkin molemmat vanhemmat.
Nyt vanhemmat ovat keskenään eriarvoisessa asemassa. Lisäksi nykykäytäntö – laki ja oikeuskäytäntö –
asettavat lapsen kantajaksi toista
vanhempaansa kohtaan, mikä on moraalisesti väärin.

Ahti Hurmalaisesta saat
lainsäätäjän, joka on vuosia
tehnyt työtä puheenjohtajana
elatusvelvollisten etujärjestössä.

Yrittäjä
Ahti Hurmalainen
Espoon Lintuvaarasta
GSM 0400617843
ahti.hurmalainen@pp.inet.fi
Facebook
www.facebook.com/
ahti.hurmalainen

Lintuvaaran Omakotiyhdistys ry
Lintuvaaran omakotiyhdistys työskentelee Lintuvaaran
alueen kehittämiseksi ja viihtyisyyden lisäämiseksi.

LINTUNEN Mediakortti
Lintunen on Lintuvaaran omakotiyhdistyksen julkaisema lehti, joka jaetaan kaikkiin
Lintuvaaran kaupunginosan kotitalouksiin. Lintunen tarjoaa loistavan keinon
tavoittaa helposti ja edullisesti alueen omakotiasukkaat.
Ilmestymistiheys

2-4 kertaa/vuosi

Levikki

2 000

Jakelu

Espoon Lintuvaaran alueella

Ilmoitushinnat
Takakansi

400 euroa
300 euroa
150 euroa
75 euroa

Koko sivu
1/2 sivu
1/4 sivu

Ilmoitusaineisto ja yhteydenotot: lintunen@lintuvaara.fi

lorem ipsum dolor met set
quam nunc parum

Lintuvaaran omakotiyhdistys on Suomen Omakotiliiton jäsen.

www.facebook.fi/lintuvaaralaiset
www.lintuvaara.fi

HIUS FM
Lintuvaarantie 46 -48
Puh.(09)5414334.
www.hiusfm.fi
Lintunen
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Alepa Lintuvaara
Linnuntie 2, 02660 Espoo
puh: 010 76 69920 (0,0835 €/puhelu + 0,1209 €/min)
Alepa Lintuvaarassa on pitkät aukioloajat:
1207–23 ja su 10–23
Ma–la

Lintunen

