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Lintuvaaran Omakotiyhdistys ry:n tiedotuslehti
Tule viettämään kanssamme perinteistä
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-joulutapahtumaa lintuvaaralaisten iloksi!
Lauantaina 28.11. kello 15 - 17
Kokoonnumme keskelle Lintuvaaraa,
RakennusVireen aukiolle,
Uuttua ja Piirakkabaaria vastapäätä.
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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

Tule viettämään kanssamme
jo perinteistä joulutapahtumaa!

JOULUvIRE
lauantaina 28.11.
kelLo 15 - 17
Keskellä Lintuvaaraa Rakennus-Vireen aukiolla,
Uuttua ja piirakkabaaria vastapäätä.
Joulun tähti syttyy ja adventtiaika siirtää meidät joulun odotukseen.
Joulumuorin suuresta padasta riisipuuroa 2e hintaan.
Kuka saa mantelin ja yllätyslahjan?
Jouluglögiä lämmikkeeksi tarjoaa Omakotiyhdistys.
Tiernapojat esiintyvät kello 15:15 alkaen.

Joulumarkkinoilla mm. luokkien leirikoulujen tukevaa myyntiä.
Tarjoamme myös muille vanhempainyhdistyksille ja luokkatoimikunnille
mahdollisuutta varainhankintaan jouluisten tuotteiden myynnillä.
Varaa paikkasi Susanna Leikkarilta 22.11. mennessä 050-5945457,
susanna.leikkari@gmail.com

Joulupukin vierailu noin kello 16:00 ilahduttaa varmasti pieniä osallistujia.

Lämpimästi tervetuloa koko perheen voimin!

To i v otta a L i n t u va a r a n o m a kot i y h d i st y s

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

Lintuvaaran Omakotiyhdistyksen
johtokunnan jäsenet 2015:
Jukka Karhula, puheenjohtaja
050-464 7775
jukka.karhula@kolumbus.fi
Ahti Hurmalainen
0400-617843
ahti.hurmalainen@pp.inet.fi
Anne Kangas
040-5884496
annekangas68@gmail.com
Susanna Leikkari (vara pj.)
050-5945457
susanna.leikkari@gmail.com
Vesa Mäntymäki
050-3725025
vesa.mantymaki@gmail.com
Laura Niemi
050-373 8602
niemil@hotmail.com
Teijo Porkka
050-3038285
teijo.porkka@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
0400-511504
Toimitus:Tammerprint
Lintuvaaran Omakotiyhdistys ry
Levikki: 2000 kpl
Lintusen ilmoituskoot:
Koko sivu:
210 mm x 297 mm, pinnan ylittäessä
paperin reunan +3 mm leikkuuvara
½ sivu:
210 mm x 145 mm, pinnan ylittäessä
paperin reunan +3 mm leikkuuvara
¼ sivu:
85 mm (leveys) x 126 mm (korkeus)
1 palsta:
55 mm x maksimikorkeus 261 mm
2 palstaa:
114 mm x maksimikorkeus 261 mm
3 palstaa:
174 mm x maksimikorkeus 261 mm

Jouluvire
Omakotiyhdistys järjestää lauantaina 28.11. klo 15 – 17 Jouluviretapahtuman. Toivotamme kaikki
Lintuvaaralaiset ja heidän ystävänsä
tervetulleiksi. Tilaisuudessa luokkatoimikunnilla ja yksityishenkilöillä
on mahdollisuus pitää myyntipöytää.

Kompostointikurssi

Helmikuussa viikolla 6 järjestämme
kompostointikurssin.

Facebook

Yhdistyksellä on facebook-sivu
Lintuvaaralaiset, käykääpä kurkistamassa ja tykkäämässä.

Liikenteestä ja
kulkureiteistä

Omakotiyhdistys oli aktiivisesti vastustamassa linjan 231 lakkauttamista. Linja lakkautettiin kesän jälkeen.
Jääskeläntien päästä rakennettiin
kuitenkin vaatimuksestamme parempi yhteys Lintulaaksontielle.

Omakotitalkkari

Emme tänä vuonna saaneet Omakotiliiton kautta kylätalkkaria. Valittu
peruutti tulonsa samana aamuna,
kun työsopimus piti allekirjoittaa.
Ensi vuodeksi etsimme huhti - lokakuulle työntekijää, joka on viimeisten
28 kuukauden aikana ollut 24 kuukautta työttömänä. Vaihtoehtoisesti
palkkaamme kesätyöntekijän parille
kesäkuukaudelle, tämä pesti sopisi
myös nuorelle työntekijälle. Tällaisesta työstä kiinnostuneet ottakaa
yhteyttä puheenjohtajaan.

auttaa kohtuullista laskutusta
vastaan.
Omakotiyhdistys on huolissaan
jättipalsamin räjähdysmäisestä
lisääntymisestä. Pyydämme, että
hävittäisitte sen kotipihoiltanne ja
niiden lähettyviltä.

Siivouspäivä, ruokapiiri

Yhdistys on ensi vuonna la
28.5.2016 järjestämässä siivouspäivää. Siivouspäivä on kierrätyksen,
vanhojen tavaroiden ystävien ja
kaupunkikulttuurin uusi juhlapäivä, jolloin kuka tahansa voi tuoda
ylimääräiset tavaransa myytäväksi
tai annettavaksi.

Yhdistyksen hallitus on keskustellut
ruokapiirin perustamisesta ja suosittelee osallistumista Leppävaarassa
toimivaan ruokapiiriin.

Pyydämme palautetta

Seuratkaa Facebook-sivujamme.
Kyselemme lyhyesti kokemuksianne
ja käsityksiänne ensi vuoden aikana.
Omakotiyhdistys toivottaa kaikille
lintuvaaralaisille hyvää loppuvuotta
ja rauhallista joulua!
Jukka Karhula
Lintuvaaran omakotiyhdistyksen
puheenjohtaja

Kanit ja jättipalsami

Kenellä on kanien metsästyskauden
aikana 1.9. – 31.3. pulmaa kaneista,
Cremex Oy - puh. 0400 433 324
Lintunen
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Leppävaaran
uimahalli
ja maauimala
Rakentaminen alkoi vuoden
2013 lopussa ja valmista on
marraskuun lopussa 2015. Uimarit pääsevät uudistuneeseen
halliin tammikuussa.
Vuonna 1969 valmistunut arkkitehti
Osmo Lapon suunnittelema uimahalli
korjataan perusteellisesti ja laajennetaan.
Laajennusosaan tulevat hyppyallashalli,
kylmävesiallas sekä pore- ja terapia-altaat
ja kaksikerroksinen kahvila-ravintola.
Laajennusosa on 2/3 osaa koko uimahallin kokonaispinta-alasta.
Samalle tontille rakennetaan maauimala
katsomoineen, aurinkoterasseineen,

piha-alueineen ja ulkopelikenttineen.
Uimalan allas on kilpauima-altaan mitat
täyttävä 50 metriä pitkä ja 25 metriä
leveä ja avataan kesällä 2016.
Havainnekuva uudistetusta Leppävaaran
uimahallista sekä maauimalasta.
Kuva: Pöyry Finland Oy.
Kaikkiaan rakennetaan yhdeksän
erikokoista betonirunkoista teräsallasta
ja kaksi muovista poreallasta. Uimahallin
pääallas on 25 metriä pitkä ja 17 metriä
leveä. Uppo- ja vesipalloiluun sekä
sukeltamiseen soveltuvan hyppyaltaan
pituus on 25 metriä ja syvyys viisi metriä.
Hyppyteline on viidessä metrissä, lisäksi

on kaksi ponnahduslautaa.
Maauimalaan tulee lasten ja monitoimialtaan lisäksi 10-ratainen kilpa-allas
erillisine ulkosuihkuineen. Maauimalaan
kuuluu myös erillinen kolmiratainen
vesiliukumäki.
Tontin eteläosaan sijoittuvat katukoripallo- ja beach-volley-kentät Pääsisäänkäynti ja paikoitusalue ovat Veräjäpellonkadun varrella. Maauimalan ympärille
tulee teräsverkkoaita.
Maauimalan ja uimahallin käyttäjille
rakennetaan omat erilliset saunat, pesuja pukuhuoneet. Uimahalliin tulee myös
kaksi höyrysaunaa.			
L ähd e : w w w.e s p oo. f i

Lintuvaaralaisten
Birdhill T-paita
Vielä voit ostaa t-paitoja joko Jouluviretapahtumassa 28.11. tai ottamalla yhteyttä suoraan Vesaan, vesa.mantymaki@
gmail.com, 040 963 9570.
Laadukas paita on väriltään musta, malleja on sekä miehille ja naisille. Koot ovat
S, M, L ja XL. Hinta 14 €. Isoimmat koot
ovat valitettavasti jo loppuneet, tarkemman kokovalikoiman saat Vesalta.
Käteismaksu!
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Lintuvaaran siivouspäivä
Viime keväinen Lintuvaaran siivouspäivä alkoi harmaana ja sateisena.
Huono ilma ei kuitenkaan pystynyt
pitämään reippaita talkoolaisia poissa
roskaisten katujen kimpusta. Jälleen
saatiin monta jätesäkillistä roskaa
pois kaduilta ja ojista. Kiitos kaikille
osallistujille!
Lintuvaaran omakotiyhdistys järjestää joka kevät siivoustalkoot, joissa
tarkoituksena on siistiä ympäristöä,
kokoontua yhdessä talkootarjoilujen ääreen ja tutustua naapureihin.
Siivoustalkoot sovitetaan yhteen
valtakunnallisen siivouspäivän kanssa
ja alueen asukkaille tarjotaan mahdollisuus omien kirpputorimyyjäisten järjestämiseen keskeisellä paikalla
Rakennusvireen aukiolla.
Viime keväänä kirppikseltä saattoi
ostaa lastenvaatteita, leluja, hääpukuja
sekä kurpitsan ja tomaatin taimia.
Ostajia verotti varmasti sateinen sää
ja liian myöhään aloitettu mainostus. Markkinointi alkaa nyt ajoissa.
Seuraava siivouspäivä on lauantaina
28.5.2016. Toivon silloin kauniin
kevätsään lisäksi paljon talkoolaisia
siivoamaan katuja, kirpparille myyjiä
ja ostajia sekä mukavaa yhdessäoloa
ja tunnelmaa. Tervetuloa mukaan
Lintuvaaran asukkaat.
Susanna Leikkari
Lintunen
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JÄTTIPALSAMIASIAA

Alkaa tuntua vanhan toistolta,
kun minua pyydetään kirjoittamaan aiheesta Jättipalsami
Lintuvaarassa ja tunnenkin
itseni varsinaiseksi kukkahattutädiksi.
Siellä nokkosten ja vattupensaiden
keskellä tuli siis tänäkin vuonna vietettyä
vapaa-aikaa jonkin verran. Vadelmat
olivat muuten tosi hyviä ja puhtaita tänä
vuonna ja nokkoset yhtä pistäviä kuin
aina ennenkin. Alkukesähän oli tunnetusti tosi märkä talkoitakin ajatellen
ja en itsekään sinne sateiseen metsään
halunnut mennä. Toisaalta lentäviä
ötököitä oli sitten tänä kesänä tavallista
vähemmän.

talkoista voisi olla paljon enemmän
ja sosiaalisessa mediassa paukutusta
keväästä lähtien. Innostaisiko se kenties
lintuvaaralaisia yhteisen ympäristömme
siivoamiseen? Tänä vuonna talkoista
kertoi lähinnä askartelemani pikkukyltti
Monikonpuron luona. Aika moni sitä
näytti kuitenkin lukevan ohi kulkeissaan.
Laitoin myös lähimpien talojen postilaatikoihin talkookutsut. Ahkerin talkoolainen näytti tänäkin vuonna löytyvän
Tikankolon suunnalta, hänelle kiitokset
tässä. Taitaa olla koko talkoosana ihan
vanhentunut, ehkä porukkaa tulisi kun
somessa esittäisi kokoontumiskutsun
esim. seuraavalle päivälle? Ainakin niin
saa porukkaa erilaisiin nuorten kokoontumisiin, kuten kaljakelluntaan.

Ainahan voi olla niin, että tiedotusta

Mutta vähintäänkin omasta pihapiiris-

tä olisi useiden lintuvaaralaisen syytä
pitää parempaa huolta. Monien tonttien
läheisyydessä kasvaa jättipalsamia. Eikö
ne olisi edes syytä jokaisen siivota pois
leviämästä naapureidenkin tonteille? Ja
muidenkin roskakasvien, kuten pujojen,
poiskerääminen ja tienvierien niittäminen silloin tällöin ilahduttaisi naapureitamme.
Espoon kaupungin tekninen keskus saa
jälleen kiitokseni paneutumisesta. Tänä
vuonna on pyritty rajoittamaan jättipalsamin leviämistä kartanon suuntaan
ja kaupunki on taas niittänyt isoimpia
alueita puron varressa. Lisäksi kitkettylä
palsameita täynnä olevat jätesäkit kaupunki nouti nopeasti asianmukaiseen
hävitykseen.
Verrattuna parin vuoden takaiseen
tilanteeseen aiemmin tehty työ – kitkentä, raivaussahaleikkuu, myrkyttäminen
- näkyi selvästi tänä kesänä. Jättipalsamikukintoja oli paljon vähemmän. Palsami
on siis voitettavissa kartanon pellon
laidoilta, kun vielä Hämevaarasta puron
yläjuoksulta saadaan palsamit kitkettyä pois ja sieltä aiheutuva leviäminen
estettyä..
Mirjami Mäntymäki
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Markku Salmi

Valtatien varrelta –

odotettu kirja vanhasta Lintuvaarasta
Hevosmies Widgren Valtatiellä 1900 -luvun alussa, kuva Seppo Veromaa.

hoista tien- ja kadunnimistä sekä sanasto
eri aikoina käytössä olleista vanhoista
paikannimistä.

Valtatien varrelta -historiikki
ilmestyi 2.11.2015.

Leppävaara-seura julkaisee
uuden historiikin nimeltään
Valtatien varrelta. Kirja kertoo
Pohjois-Leppävaaran ja Lintuvaaran, entisen Harakan historian vuosisadan alusta suunnilleen 1960-luvulle asti. Teos on
jatkoa seuran aiemmin julkaisemalle Albergasta Leppävaaraan -nimiselle historiikille ja
sen molemmat painokset on jo
myyty loppuun.
Kirja seuraa tapahtumia ja elämää entisen Valtatien, nykyisen Lintuvaarantien
ja Pohjoisen Lintuvaarantien varrella.
Aluksi siinä kerrotaan Harakka-nimen
taustoista ja Harakan maineesta eri
vuosina. Mukana on myös kartta van-

Harakan palstoitus ja uudisasukkaat
esitellään perusteellisesti. Samoin tutustutaan asunto-oloihin sekä asukkaiden
ammatteihin ja toimeentuloon. Entisajan
yritystoimintaa kuvataan nyt ensimmäistä kertaa ja kirjaan sisältyy laaja kartoitus
Valtatien varrella sijainneista palveluista,
kaupoista, kioskeista ja kuppiloista.
Kauppaliikkeitä on aikanaan ollut tiheässä, jopa sadan metrin välein Turuntieltä
Jääskeläntielle asti.
Jälleenrakennuskausi on saanut oman
lukunsa kirjassa, samoin kuin kulttuuri
ja sen tekijät. Työväenliikkeen ylä- ja
alamäet käydään läpi ja teoksen lopussa
kuvataan asukkaiden arkea ja huveja,
työväentalon iltamia, Kansantalon ja
VPK:n lavan tansseja, lasten
leikkejä ja tietenkin Harakan
leffoja. Kirja päättyy kuvalukuun puretuista ja
säilyneistä rakennuksista.

Kirjan sivuilla tapaat muun muassa unissasaarnaaja Maria Åkerblomin
Jääskeläntieltä, koketin daamin Ester
Hauden Pensaskertuntieltä, taidemaalari
Mauri Favénin ja kauppias Irja Jousen
Valtatieltä sekä Sinikka Luja-Penttilän
niin ikään Jääskeläntieltä.
Valtatien varrelta sisältää tiukkaa asiaa,
mutta ennen kaikkea se on elämänmakuinen kuvaus rouheasta ja värikkäästä
menneisyydestä. Kirjassa on kovat
kannet, 336 sivua, yli 600 kuvaa ja sata
tarina. Se ilmestyy 2.11. ja tulee myyntiin
Sellon Suomalaiseen kirjakauppaan.
Leppävaara-seura myy kirjaa vielä lokakuun ajan edulliseen ennakkohintaan 30
euroa. Ennakko-osto onnistuu lähettämällä tilaus sähköpostilla osoitteeseen
markku.salmi@live.fi. Lisätietoja kirjasta
löytyy osoitteesta www.lepuski.fi.

Historiikin pääosassa ovat
vanhat tarinat ja valokuvat,
joista moni julkaistaan nyt
ensimmäistä kertaa. Kuvia
on saatu paitsi kotialbumeista
myös Juhani Kinnusen ja
Arja Pihlajiston laajoista
MaijaLehtonen lastillinen lapsia,
kuva Maija Lehtonen.
kuvakokoelmista.
Lintunen
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Raittikarnevaalipäivä torstai 3.9. oli päivällä
sateinen ja niinpä Lintuvaaran omakotiyhdistyksen telttakatoksen pystytyskin viivästyi huonon
kelin vuoksi. Omakotiyhdistyksen ständitelttakatos saatiin pystyyn vasta noin klo 16.30 ravintola
Albergan edustalle. Paikalla olivat hallituksen
jäsenet Jukka Karhula, Ahti Hurmalainen ja Vesa
Mäntymäki.

Teemoina raitilla OKY:llä oli tutut asiat: omakotiyhdistyksemme tunnetuksi tekeminen, palsamitietouden
lisääminen, Lintunen lehden puffaus ja upeiden Birdhill
–T-paitojemme myynti. Paitoja muuten on edelleen
myynnissä hintaan 14 €.
Meidän viereisissä telttakatoksissa puolestaan käytiin
kauppaa Kuolleen meren suolalla, hieronnalla ja suolahuoneella ja yleensäkin muotina markkinoilla olivat
perinteiset markkinaherkut ja erilaiset terveystuotteet.
Alku näytti omakotiyhdistyksen kannalta hyvin lupaavalta, kun vieressä olleen Aktivohierontakympin Tuulikki halusi välittömästi ostaa Birdhill-T-paidan. Toiveet olivatkin
korkealla paitamyynnin osalta.
Illan kuluessa kävi selväksi, että karnevaalisijaintimme ei

ollut tällä kertaa paras mahdollinen, koska paikka ei ollut
suoraan raitin varrella. Meidät kuitenkin löysivät ne, jotka
tiesivät OKY:n olevan mukana karnevaaleilla.
Lieneekö huonon sään seurausta kun karnevaalin suosio
kokonaisuudessaan jäi aika vaisuksi verrattuna aikaisempiin vuosiin. Asiaan mahdollisesti vaikutti myös se, että
tapahtuma oli raitin remontin takia pari vuotta ’tauolla’.
Kävimme kuitenkin muutamia hyviä keskusteluja sekä
alueen yleisestä kehittämisestä, omakotitalkkarista ja
jättipalsameista. Keskusteluja käytiin esim. kadunrakennuksen jatkumisesta Lintuvaaran alueella ja maauimalan
valmistumisesta.
T-paitamyynti jäi illan päätteeksi pieneksi pettymykseksi
sillä saimme myytyä vain muutaman T-paidan ja jäimme
tavoitteesta alle puoleen.
Illan hämärtyessä noin kello 20 laitoimme telttakatoksen
kasaan. Sen jälkeen pääohjelmanumerona esiintyneet
Maarit ja Sami Hurmerinta esittivät uusia ja vanhoja laulujaan yleisön ollessa vahvasti mukana mm. Jäätelökesässä.
Ehkä sitten ensi vuonna sää ja yleisö suosivat paremmin
Leppävaara-seuran järjestämää raittikarnevaalitapahtumaa.
Ve s a M ä n t y m ä k i

Arvaa jos et tiedä! p
Kuinka mones Jouluvire-tapahtuma järjestetään tänä vuonna?
3 l
5 l
4 l
Mikä rakennus on nyt entisen Paulakosken kaupan paikalla?
l Uuttu
l Alepa
l Lintulaakson koulu
Millä kadulla Lintuvaarassa sijaitsi aikoinaan Tikan K-kauppa?
l Pikkulinnunreitti
l Sinirinnantie
l Punatulkuntie

Mikä pankkikonttori oli aiemmin Lintuvaarassa RakennusVireen talossa?
l SYP
l KOP
l Postipankki
Kuka on Lintuvaaran oky:n nykyinen puheenjohtaja
l Jukka Mursula
l Jukka Karhula
l Jukka Marsula

Vastanneiden kesken arvotaan yllätyspalkinto. Kerro vastauksesi (oikeat vastauskirjaimet) sekä yhteystietosi sähköpostilla
lintunen@fl460.com. Mukaan voit mielellään laittaa myös omia toivomuksiasi tuleville Lintunen-lehdille.
Voittaja kerrotaan Okyn Facebook-sivuilla: facebook.com/lintuvaaralaiset
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L I N T U VA A R A N O M A K O T I Y H D I S T Y K S E N VA N H AT P U H E E N J O H TA J AT T U T U I K S I

NIMI:

Juha ”Aslak”
Pentikäinen
PUHEENJOHTAJANA
VUOSINA:2003-2006

1. Kuka olet? Kerro itsestäsi
muutamalla lauseella.
Kutsumanimeni ”Aslak” viittaa kotikaupunkiini Rovaniemeen, josta lähdin
töihin maailmalle v. -71 ensin Hollantiin
ja sitten Tanskaan. Matkan varrella perhe
kasvoi vaimolla ja kahdella tyttärellä.
2. Mistä lähtien olet asunut
Lintuvaarassa?
Muutimme sattumien kautta juuri
Lintuvaaraan kesällä 1997, jolloin lapset
aloittivat koulunkäynnin Lintuvaaran
koulussa ja eskarissa.
3. Miten Lintuvaara on muuttunut sinä aikana, kun olet
asunut täällä?
Lintuvaaran perinteisiä isoja omakotitalotontteja on myyty ja lohkottu, jonka
seurauksena uusia taloja on rakennettu
ja lapsiperheitä on muuttanut Lintuvaaraan. Täten väestörakenne on nuorentunut ja tämä on lisännyt uusien koulujen
ja päiväkotien tarvetta.
Uusien asuinalueiden myötä myös yksi-

tyisliikenne on lisääntynyt. Sitä vastoin
julkinen liikenne on tasaisesti heikentynyt koko alueella. Positiivisena asiana
olemme saaneet kuitenkin lähikaupan
eli Alepan.
Viher- ja virkistysalueet ovat pienentyneet sitä mukaa kun uusia ympäröiviä
asuinalueita on rakennettu.
4. Mikä on Lintuvaarassa
parasta?
Yhteisöllisyys ja naapurisuhteet ovat
edelleen arvossaan (esim. katujuhlat ).
Myös vuodenaikojen vaihtelujen seuraamista rauhallisen luonnon läheisyydessä
osaa varmaan myös moni arvostaa.
5. Millaisten asioiden parissa
työskentelitte omakotiyhdistyksessä puheenjohtajakaudellasi.
Toimintasuunnitelmassa perinteiset
pääasiat olivat ja ovat edelleenkin:
- Kaavoitus ja liikennejärjestelyt
- Nuoriso ja koulutus
- Ympäristöasiat

Yhteistyötä teimme asukas- ja vanhempainyhdistysten, Suur-Leppävaaran
asukasyhdistyksen ja useiden muiden
sidosryhmien kanssa.
6. Mikä oli mielestäsi oman
kautesi tärkein saavutus jota
et unohda
Tärkeänä saavutuksena pidän sitä, että
Puolustusvoimien komentokeskuksen
rakentamispäätös Lintuvaaran kallioille
kumottiin 2003. En itse ollut siihen
alussa vaikuttamassa, mutta OKY:n rooli
oli merkittävän suuri koko suunnitelman
ajan.
Toinen mielestäni tärkeä asia tapahtui
ollessani rivijäsenenä hallituksessa. Silloin päätettiin kokeilla omakotitalkkarijärjestelmää. Ensimmäisenä talkkarina
toimi Harald ja hänellä oli kova halu aina
laulaa. Muistan, kun hän kerrankin kysyi
asiakkaalta, haluaako hän aidan maalausta laululla vai ilman.
7. Millaisia terveisiä haluat
lähettää nykyiselle omakotiyhdistyksen hallitukselle?
Kyllä heillä on homma hanskassa. Yhteiset tapahtumat ovat olleet suosittuja,
joten niitä varmaankin kannattaa jatkaa.
Keräämällä paikallishistoriaa, saisimme
säilöön uusille ja tuleville asukkaille
tietoa alueemme tapahtumista eri vuosikymmenten aikana.

Marraskuun
puuhavinkki
Suomen Majakkaseura on valmistanut kaksi filmiä joita esittävät kiertuenäytöksissä ympäri Suomea.
Märketin majakanvartija (35min) ja
Yössä keinova valo - tarinoita Itämeren majakkalaivoista (n.1tunti).
Lähialueellamme ovat seuraavat
näytökset:
Ke 18.11. klo 17:30 - 19:30
Kauniaisten kirjastossa ja
Ma 30.11. klo 18 - 19:45
Sellon kirjastossa.

Lisätietoa Majakkaseurasta:
www.majakkaseura.fi
<http://www.majakkaseura.fi>
Lintunen
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HIUS FM
Lintuvaarantie 46 -48
Puh.(09)5414334.
www.hiusfm.fi
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
Levikki
Jakelu
Ilmoitushinnat
Takakansi
Koko sivu
1/2 sivu
1/4 sivu

2-4 kertaa/vuosi
2 000
Espoon Lintuvaaran alueella

Lintunen

lorem ipsum dolor met set
quam nunc parum

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

400 euroa
300 euroa
150 euroa
75 euroa

Ilmoitusaineisto ja yhteydenotot: lintunen@lintuvaara.fi
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Taloushallinnon asiantuntijayritys
palveluksessasi

Lars Sonckin kaari 14, 02600 ESPOO

WWW.PUUSTELLI.FI

PUUSTELLI LÄHELLÄSI!
TERVETULOA TUTUSTUMAAN
KEITTIÖNÄYTTELYYMME
KAUPPAKESKUS SELLOON.
TULE TAI SOITA JA VARAA MAKSUTON SUUNNITTELUAIKA
JA HYÖDYNNÄ PUUSTELLIN 95V-JUHLAVUODEN EDUT.
SELLON PUUSTELLI, LEPPÄVAARANKATU 3-9
p. 010 277 7301
Puhelun hinta 8,8 snt/min.

TÄLLÄ LIPUKKEELLA SELLON PUUSTELLISTA
KEITTIÖKAUPAN YHTEYDESSÄ

INDUKTIOTASO
VELOITUKSETTA!
Etu voimassa vain Sellon Puustellissa 30.11.2015 asti.
Etu koskee uusia, min. 4000 € kalustekauppoja.1 etu/ kalustekauppa.

Lintunen
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Omistajan käyntikortti

Alepa Lintuvaara
Linnuntie 2, 02660 Espoo
puh: 010 76 69920 (0,0835 €/puhelu + 0,1209 €/min)
Alepa Lintuvaarassa on pitkät aukioloajat:
12
Ma–la 07–23 ja su 9–23

Lintunen

