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Lintuvaaran Omakotiyhdistys ry:n tiedotuslehti

Kutsu!
Lintuvaaran

Omakotiyhdistyksen vuosikokous
on keskiviikkona 16.3.2016 kello 18 alkaen
Lintuvaaran koululla, Lintuparvenpuisto 5.
Kello 17:30 on mahdollisuus tutustua
korjattuun kouluun ja sen uuteen osaan.
Kahvitarjoilu.

Tervetuloa!
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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
Hanki nyt Crawford-ovi 050 554 1141, crawford@autotallinovet.fi

Omakotiliitto
maksaa
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on keskiviikkona 16.3.2016 kello 18 alkaen
Lintuvaaran koululla, Lintuparvenpuisto 5.
Kello 17:30 on mahdollisuus tutustua
korjattuun kouluun ja sen uuteen osaan.
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Lint une n

Kansi:
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
Toimitus: Grano Oy
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

Pöhinää pöntöistä!
Olen vuoden verran saanut seurata Lintuvaaran ja Leppävaaran
elämää ilman säännöllisen työn
tuomaa kiirettä ja aikataulujen
pakkotahtisuutta. Kun kylämme
muutosta seuraa Omakotiyhdistykseen liittyvien jäsenten ja yhdistyksestä muuton takia eroavien kautta,
tuntuu, että muutokset ovat pieniä
ja vähittäisiä.
Kun muistelee taaksepäin, tuntuu
siltä että monet muutokset alueella
tapahtuvat yks kaks. Vasta alueen
alakoulut olivat tupaten täynnä.
Vuoden vaihteessa käyttöön otettu
laajennettu Lintuvaaran koulun rakennus on helpottamassa ahtautta.
Olimme vuosia ilman kauppaa. Lyhyessä ajassa Lintuvaaran Alepa on
muuttanut alueen kauppakulttuuria
ja myymälän kannattavuus näyttää
olevan taattu, vaikka Sellon myymälätkin ovat auki yhtä myöhään.
Olimme monta vuotta ilman uimahallia. Nyt on halli auki. Loppukeväästä aukeaa maauimala, jonka
rakentamiseksi alueen yhdistykset
ja poliitikot tekivät työtä monta
vuosikymmentä.
Hyviä asioita on tapahtunut äkisti,
mutta niin on huonojakin. Pohjoisen
Lintuvaaran bussiyhteydet heikkenivät 231:n lakkauttamisen ja linjojen
23 ja 22 muutosten myötä. Jäljelle
jäi arkena vain bussi 510. Pyysimme
yhteyksien parantamista Helmipöllönmäkeen linjan 22 reitille. Saimmekin reitin Jääskeläntien päähän,
tosin ilman valoja. Nyt vain 510
ja 22 menevät suurin piirtein yhtä
aikaa..
Pyytämistä riittää.

uusimista lähivuosina. Työt tehdään
pienissä paloissa pitkällä ajalla, jos
tehdään.
Haluan suositella yhteistyökumppanimme Leppävaara-seuran julkaisemaa Valtatien varrelta –kirjaa.
Se antaa mielenkiintoisen rautaisannoksen Lintuvaaran historiaa.
Kirjan voi ostaa Sellon Suomalaisesta kirjakaupasta.
Haluan myös ehdottaa osallistumista Omakotiyhdistyksen järjestämälle kompostointikurssille to 3.3.2016
klo 18 Lintulaakson koululla. Aika
moni komposti pääsi pakkasilla
jäätymään.
Tule Omakotiyhdistyksen vuosikokoukseen ke 16.3.2016 klo 18 alkaen Lintuvaaran koululla. Klo 17.30
on ensin mahdollisuus tutustua
korjattuun kouluun ja sen uuteen
osaan. Ota esiin itseäsi kiinnostavia
asioita.
Älä unohda Siivouspäivää la
28.5.2016. Silloin vaihtavat omistajaa muille tarpeettomat ja itselle
tarpeelliset toisten siivoamat tavarat
kohtuulliseen hintaan. Silloin on
myös ilmainen mahdollisuus tutustua muihin lintuvaaralaisiin tien
varsien ja puistoalueiden siivoustalkoissa.
Jukka Karhula

Odotimme Pohjoisen Lintuvaaran katujen ja kunnallistekniikan
Lintunen
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LINTUVAARAN OMAKOTIYHDISTYS R.Y.
TOIMINTASUUNNITELMA 2016 - LUONNOS

TOIMINNAN TARKOITUS
Omakotiyhdistyksen tarkoitus on edistää asukkaiden viihtyvyyttä alueella
- edistämällä asukkaiden vaikutusmahdollisuuksia aluetta koskevissa asioissa.
- harjoittamalla yhteistyötä kaupungin ja
muiden sidosryhmien kanssa.
- edistämällä alueen paikallistunnetta ja
perinnetoimintaa.
- edistämällä Lintuvaaralaisten kanssakäymistä ja yhteistyötä.
- osallistumalla omakotiasumisen
edunvalvontaan Suomen Omakotiliiton
paikallisjärjestönä.
- tarjoamalla mahdollisuuksia asukkaiden yhteistoimintaan.
1. YHTEISTYÖ JA TAPAHTUMAT
Yhteistyötä koulujen ja niiden vanhempainyhdistysten kanssa jatketaan.
Yhdistys pyrkii järjestämään erilaisia
yhteistilaisuuksia sekä tiedottamaan
ajankohtaisista vanhempainyhdistysten
tilaisuuksista Lintunen-lehdessä. Yhteistyötä jatketaan Espoon lintuvaaralaisten
luottamushenkilöiden kanssa.
Yhteistyötä jatketaan mahdollisuuksien
mukaan lähialueiden omakotiyhdistysten, esim. Uusmäen Hämevaaran, Jupperin ja Laaksolahden omakotiyhdistysten
sekä Leppävaara-seuran kanssa.
Ennen joulua yhdistys järjestää kaikille
lintuvaaralaisille avoimen Jouluviretapahtuman, joka tarjoaa tunnelmaa ja
mahdollisuuden mm. musiikkiluokkalaisille joululaulujen esittämiseen sekä
myös luokkatoimikunnille tilaisuuden

varojen keräämiseen leirikoulutoimintaan myymällä jouluisia tuotteita.
Tutkitaan mahdollisuuksia muodostaa
työryhmiä uudenlaisten tapahtumien
järjestämiseksi.
Osallistutaan 28.5.2015 siivouspäivätapahtumaan pääkaupunkiseudun
yhteisenä siivouspäivänä. Tällöin lintuvaaralaiset voivat myös myydä kiertoon
omia tavaroitaan. Samassa yhteydessä
pidetään kadunvarsien ja puistoalueiden
siivoustalkoot.
2. YHDYSKUNTATEKNIIKKA, KAAVOITUS JA LIIKENNE
Pyritään edistämään Lintuvaaran katujen ja muun infrastruktuurin rakentamista kaavoituksen mahdollistamalle
tasolle. Kaavoituksen osalta seurataan
Leppävaaran suuralueen, erityisesti
Lintuvaaran jatkosuunnitelmia. Seurataan siirtolapuutarhahankkeen edistymistä. Tehdään kannanottoja katujen ja
kevyen liikenteen väylien rakentamisesta
Lintuvaarassa.
3. VIESTINTÄ
Lintunen-tiedotuslehden julkaisemista
jatketaan voimavarojen mukaisesti.
Tavoitteena on julkaista lehti 2+1 kertaa
vuodessa ja jakaa ilmaiseksi jokaiseen
talouteen toiminta-alueella.
Lehdessä julkaistaan artikkeleita paikallisista asioista sekä kiinnostavista ajankohtaisista aiheista esim. puutarhanhoidosta,
energiansäästöstä sekä Omakotiliiton
ajankohtaisista hankkeista.

Tarvittaessa johtokunta jakaa myös muita tiedotteita kotitalouksiin ja informoi
paikallislehtiä Lintuvaaran asioista.
Nettisivut ovat edelleen tärkeä viestintäkanava. Niiden sisältöä kehitetään 2016.
Facebookin käyttöä viestinnässä jatketaan. Toteutetaan muutamia kyselyjä
asukkaille
Johtokunnan että myös asukkaiden
ilmoituksiin, tilaisuuksista ilmoitellaan
myös Alepan lasiseinässä. Lähetetään
sähköpostijäsenkirjeitä.
Muistetaan alueelle muuttavia tervetuloinfo-kirjeellä.
4. YMPÄRISTÖASIAT
Yhdistys havainnoi Lintuvaaran
muutoksia ja vie eteenpäin epäkohtien
korjaamista.
Pyritään laajaan yhteistyöhön Jättipalsamin hävittämiseksi Lintuvaarasta ja
laajemminkin Monikonpuron varresta.
5. JÄSENPALVELUT, VARAINHANKINTA JA KYLÄTALKKARI
Telttakatosten, erityisesti pop up -teltan
vuokrausta jäsenille jatketaan. Tutkitaan
mahdollisuuksia myös joidenkin muiden
laitteiden hankkimiseen ja lainaamiseen.
Myydään Birdhill-paitoja esim. vaalipäivänä.
Kylätalkkaritoimintaa jatketaan ja kehitetään johtokunnan päätösten mukaisesti.
Tavoitteena on saada kylätalkkari mahdollisimman aikaisin keväällä. Kylätalkkarin palkkaamisessa saadaan apua
Suomen Omakotiliiton kylätalkkariprojektilta. Työllistämistuen ja Espoon tuen
saaminen on edellytyksenä talkkarin
palkkaamiselle Omakotiliiton kautta.
6. OMAKOTILIITTO
Yhdistys osallistuu Suomen Omakotiliiton toimintaan hyödyntämällä liiton tarjoamia tietoiskuja ja koulutustilaisuuksia.
Ollaan EKYL:n jäseniä.
8. JÄSENYYS
Hankitaan uusia jäseniä.
Omakotiliiton jäsenetujen lisäksi pyritään saamaan omia paikallisia etuja.
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Tervetuloa
kompostikurssille!
Tule käytännölliselle ja
maksuttomalle kompostikurssille.
Kaikki, mitä olet halunnut
tietää kompostoinnista,
mutta et ole uskaltanut
kysyä.
Ei ennakkoilmoittautumista.
Kurssin järjestää Lintuvaaran OKY, koulutuksen
tarjoaa HSY.
Kurssin aika ja paikka:
Torstaina 3.3.2016 kello
18-19:30, Lintulaakson
koulu, Linnuntie 13.

Lintuvaaralaisten ikioma
Birdhill T-paita
Vielä voit ostaa Birdhill t-paitoja.
Tiedustelut: 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!

Lintunen
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Jouluvire - tapahtuma
ilahdutti lintuvaaralaisia
Perinteinen Jouluvire-tapahtuma keräsi jälleen lintuvaaralaiset yhteisen joulujuhlan
viettoon. Tapahtuma houkutteli niin lapsia kuin aikuisia
viettämään lauantai-iltapäivää
yhdessä. Iloinen puheensorina
täytti Rakennusviren aukion,
eikä marraskuisen kolea sää
osallistujia häirinnyt.

sia ja käsitöitä. Tapahtuman järjestänyt
Lintuvaaran omakotiyhdistys tarjosi
pipareita ja glögiä. Lisäksi pikkurahalla
sai jälleen ostaa riisipuuroa ja makkaraa.
Omakotiyhdistyksen tervetuliaissanat

Ohjelmaan kuului tuttuun tapaan Tiernapoikien esitys ja tähden sytyttäminen
aukion korkeaan kuuseen. Myös joulupukki tuli tervehtimään Lintuvaaran
lapsia. Moni osallistuikin tapahtumaan
koko perheen voimin.
Aukiolle pystytetyissä pienissä kojuissa
koululuokat myivät herkullisia leivonnai-
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lausunut Ahti Hurmalainen muistutti,
että yhdistys työskentelee asuinalueemme kehittämiseksi sekä viihtyisyyden
lisäämiseksi. Jouluvire-tapahtumaan
kaikki lintuvaaralaiset ovat tervetulleita!
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1. Joulupukki. Joulupukki ihmetteli, että kylläpä Lintuvaarassa on paljon
kilttejä lapsia.
2. Ahti Hurmalainen. Ahti kehotti kaikkia viihtymään ja seurustelemaan naapureiden kanssa.
3. Myyjät. Koululuokat myyntitouhussa.
4. oky1. Omakotiyhdistyksen puuropartio toivotti kaikki lintuvaaralaiset
tervetulleeksi myös ensi vuonna!
5. Tiernapojat. Tiernapoikien hieno lauluesitys viritti joulun tunnelmaan.
6. Myyntipöytä. Pöydät notkuivat herkkuja ja ostajilla oli varaa mistä valita.
7. Iltahämärä. Illan hämärtyvä tunnelma ja tuttu maamerkki: Lintuvaaran
oma joulutähti.
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Tervetuloa tutustumaan remontoituun
ja laajennettuun Lintuvaaran kouluun
16.3.klo 17.30

Kuvat Anne Kangas
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Onnellisia,
kiitollisia, ylpeitä!
Kuva Anne Kangas

Näitä tunteita ja monia muita
koemme nyt Lintuvaaran koulun seinien sisäpuolella. Neljä
vuotta poissa Lintuparvenpuiston koulurakennuksesta meni
kuin linnun siivillä. Kouluyhteisömme oppi siinä ajassa
paljon; joustavuutta ja yhteistyön iloa toisten kulmakunnan
koulujen kanssa. Rakennuksen
suunnittelu ja väistössä olon
vaihe vaati henkilökunnalta ja
oppilailta paljon, mutta olemme iloisia siitä, että ajatuksiamme kuunneltiin yksityiskohtia myöten. Pitkän poissaolon
jälkeen kellot viimein kutsuivat
ensimmäisen kerran 7.1.2016
oppilaita sisään kauniisti ja perusteellisesti peruskorjattuun
ja kaksinkertaiseksi laajennettuun Lintuvaaran kouluun.
Vanhan puolen remontissa
lähtökohtana oli säilyttää
50-luvun ilme mahdollisimman
muuttumattomana. Uudisosa
rakennettiin samanhenkisesti.
Siinä onnistuttiin niin saumattomasti, että vierailija ei
helposti hahmota, missä vanha puoli loppuu ja uusi alkaa.
Myös kalusteissa ajan henki
otettiin hienosti huomioon.
Kalustemuoti mukailee meidän
onneksemme 50-luvun siroa ja
pyöreämuotoista henkeä, mikä
sopii tähän rakennuskohteeseen erittäin hyvin.

Remontin myötä Lintuvaaran
koulun oppilasmäärä kasvaa
hiljalleen. Koulumme monimuotoistuu, ja uudet tilat
mukautuvat monenlaiseen oppimiseen. Yksi suurimpia ilonaiheitamme on koulun piha,
jossa vanhat, paljon elämää
nähneet männyt saatiin suojel-

tua ja paljon uutta toiminnallisuutta upotettua kauniiseen
kouluympäristöön.
Turvallinen, terveellinen ja
viihtyisä oppimisympäristöä
tuottaa oppimisen iloa Lintuvaaraan vuosikymmeniksi
eteenpäin.
rehtori Paula Turkkila

Tervetuloa

TYYTYVÄISTEN
ASIAKKAIDEN
JOUKKOON!
*Säästöpankin asiakastyytyväisyystutkimus 2015

NOOA SÄÄSTÖPANKKI SELLO / LEPPÄVAARANKATU 3-9
P. 010 436 6430* / SÄÄSTÖPANKKI.FI/NOOA
*Kotimaan kiinteän verkon liittymästä soitettaessa 8,35 snt/puhelu + 6,00 snt/min ja
kotimaan matkapuhelimesta soitettaessa 8,35 snt/puhelu + 17,17 snt/min.
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Tuletko talkkariksi?
Tunnetko talkkarin?
Omakotiyhdistys on jo useina vuosina
palkannut valtion palkkatuen avulla omakotitalkkarin. Viime vuonna
palkkaaminen ei onnistunut.
Oletko Sinä kiinnostunut tulemaan
talkkariksi tai tunnetko henkilön,
joka voisi tulla.
Alkuvuoden etsimme henkilöä, joka
voisi työskennellä huhti-syyskuussa
tai touko-lokakuussa, työaika on 26 h
viikossa.
Henkilön pitäisi palkkatukiehtojen
mukaan olla ollut työttömänä 24
kuukautta viimeisten 28 kuukauden
aikana. Pyydämme kiinnostuneita ottamaan yhteyttä
viimeistään
helmikuun
loppuun mennessä: jukka.
karhula@kolumbus.fi,
PUH: 0445995549. Merkitse aihekenttään: KYLÄTALKKARI 26h.

o
h
Jos emme löydä palkkatukiehtoihin
ja työhön sopivaa talkkaria alkuvuodesta, pyrimme palkkaamaan määräaikaisen kesätyöntekijän, jonka palkkaus perustuu kiinteistöjen tilausten
hoitamiseen silloin, kun tilauksia on.
Palkattava henkilö voisi olla esimerkiksi koululainen, opiskelija tai
eläkeläinen. Jos olet tällaisesta kesätyöstä kiinnostunut, ota yhteyttä:
jukka.karhula@kolumbus.fi , merkitse aihekenttään: KYLÄTALKKARI
kesäksi. PUH: 0445995549
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TERVETULOA!

Uusi sporttiravintola
nyt Sellossa

THE NO1 SPORTSBAR
Kauppakeskus Sello 1. krs

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

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

400 euroa
300 euroa
150 euroa
75 euroa

Lars Sonckin kaari 14, 02600 ESPOO

Ilmoitusaineisto ja yhteydenotot: lintunen@lintuvaara.fi

Lintunen
lorem ipsum dolor met set
quam nunc parum
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Omistajan käyntikortti
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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:
12
Ma–la 07–23 ja su 9–23

Lintunen

