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Lintuvaaran Omakotiyhdistys ry:n tiedotuslehti
Tule viettämään
kanssamme perinteistä JOULUVIREjoulutapahtumaa
lintuvaaralaisten iloksi!
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10.12. 2016
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Kokoonnumme
keskelle Lintuvaaraa, RakennusVireen aukiolle,
Uuttua ja Piirakkabaaria vastapäätä.

JOULUVIRE!
Katso ohjelma sivulla 5!

Lintunen

OLISIKO AIKA LIITTYÄ LINTUVAARAN
OMAKOTIYHDISTYKSEEN?
Lintuvaaran Omakotiyhdistyksen jäsenmäärä on nyt noin 250 taloutta ja uusia
jäseniä kaivataan edelleen. Jäsenyytesi
on jo kunnossa, jos olet suorittanut
alkuvuodesta vuotuisen jäsenmaksun ja
saat osoitteellisena jakeluna postitettavan
Omakotilehden.
Miksi? Mitä saan kun liityn?
Yhdistyksemme omia jäsenetuja ovat
mm. kesäaikana omakotitalkkaripalvelu, vuokrattava pop up-telttakatos ja
Bosch-oksasilppuri. Yhdistyksemme
jäsenenä liityt myös Suomen Omakoti-

liittoon (http://omakotiliitto.fi/) jonka
kautta saat myös sen kaikki jäsenedut.
Esim. Omakoti-lehden, alennuksia eri
yrityksistä mm. RTV, Ramirent, Cramo,
ST1, Kotipuutarhalehti, kaksi lippua
suosituille kevätmessuille yhden hinnalla, talon huoltokirjan ja tarvittaessa myös
mm. oikeusapuneuvontaa ja korjausrakennusneuvontaa. Tarkemmin edut
löytyvät nettisivuilta.
Jäsenenä sinä olet mukana vaikuttamassa Lintuvaaran tulevaisuuteen. Ja
halutessasi sinulla voisi olla paikka on

myös omakotiyhdistyksen hallituksessa. Seuraava vuosikokous järjestetään
maaliskuussa.
Miten liityn? Tässä lehdessä on
liittymiskortti, jonka voit postittaa.
Liittyminen onnistuu myös Suomen
Omakotiliiton nettisivuilta www.omakotiitto.fi. Valitse paikallisyhdistyksen
nimi SUOMEN OMAKOTILIITON
UUDENMAAN PIIRI/Lintuvaaran
Omakotiyhdistys liittymislomakkeeseen. Jäsenmaksu on 25 eur/vuosi.
Jäsenmaksulasku ja jäsenkortti tulee
postissa Suomen Omakotiliitosta.

LIITY SUOMEN OMAKOTILIITTOON
Uusille jäsenille liittymislahjaksi lakipalveluiden 200 euron
lahjakortti
Askarruttaako naapuruussuhteet, testamentti, avioehto?
Kun liityt nyt jäseneksi netissä olevan kampanjalomakkeen kautta,
saat lakipalveluiden 200 euron lahjakortin.
Lahjakortilla voit hoitaa asiasi lakimiehen avustuksella JuriNetin toimistolla Uudellamaalla (Helsinki),
Hämeessä (Hämeenlinna) ja Pirkanmaalla (Tampere). Muilla alueilla palvelu on tarjolla puhelimitse ja
sähköpostilla. Lahjakortin voi yhdistää jäsenalennukseen (toimeksiantopalkkioista alennusta 15 %,
kuitenkin max.300 €), jos tarve lakipalveluille on laajempi. Alennusta yhteensä jopa 500 €!
Lahjakortti lähetetään sähköpostiisi ja lahjakortti on voimassa vuoden sen saapumisesta sähköpostiisi.
Jäsenyys kannattaa, koska pienellä jäsenmaksulla varmistat, että saat ajankohtaista ja tärkeää tietoa
asumisesta ja tarvittaessa voit kääntyä asiantuntijoidemme puoleen niin laki-, rakennus- ja
energiakysymyksissä kuin pihanhoitopulmissakin. Kun asumisen asiat askarruttavat, älä epäröi kääntyä
neuvojiemme puoleen!
Jäsenemme saavat lisäksi Omakotilehden neljä kertaa vuodessa, alennuksia jäsenetuliikkeistä ja oman
talon huoltokirjan. Huoltokirjaa voi ylläpitää jäsentunnuksilla sähköisesti tai pyytää liiton toimistolta
paperisen huoltokirjan. Lisää tietoa muista eduista löydät täältä: www.omakotiliitto.fi

HUOM! Liity omakotiliiton nettisivuilta kampanjalomakkeella:

http://www.omakotiliitto.fi/lakipalveluiden-lahjakortti
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 2016:
Jukka Karhula, puheenjohtaja
050-464 7775
jukka.karhula@kolumbus.fi
Arto Helander
040-5932707
arto.helander@saunalahti.fi
Ahti Hurmalainen
0400-617843
ahti.hurmalainen@pp.inet.fi
Leena Julin
0505858672
leena.renko@kolumbus.fi
Anne Kangas
040-5884496
annekangas68@gmail.com
Susanna Leikkari (vara pj.)
050-5945457
susanna.leikkari@gmail.com
Vesa Mäntymäki
040-9639570
vesa.mantymaki@gmail.com
Laura Niemi
050-373 8602
niemil@hotmail.com
Teijo Porkka
050-3038285
teijo.porkka@gmail.com
Jenni Somervalli
0400-502802
jenni.somervalli@kolumbus.fi
Maija Tahvanainen (rah.hoit)
040-5944150
maija.tahvanainen@leppavaaranlaskenta.fi
Yhdistyksen nettisivut sijaitsevat
osoitteessa:
http://www.lintuvaara.fi
Facebook:
Facebook.com/Lintuvaaralaiset
Toimitus: Anne Kangas
Taitto: Tafen toimisto
Painopaikka: Grano Oy
Kansikuva: Tafen toimisto
Lintuvaaran Omakotiyhdistys ry
Levikki: 2300 kpl

Postilaatikkorumbaa ja
viemäröintitöitä
Olemme saaneet kylään ravintolan, Fågelin.
Tilaus ravintolalle on ollut olemassa ja
Fågeli on vastannut tilaukseen hyvin. Onpa
maine levinnyt Hesarin mukana laajemmallekin. Oma perheeni viihtyi Fågelissa
hyvin 9 kk:n ikäisestä yli kuusikymppiseen.
Nuoret luonnehtivat perheravintolaamme
Lontooseen lähteneessä whats’ up –viestissä
Lintuvaaran pubiksi ja miellyttäväksi sellaiseksi. Hinnat Fågelissa olivat toiminnan
käynnistyessä varsin kohtuulliset, toivoa sopii, ettei suosio saa ravintolaa innostumaan
hintojen lisäkorotuksiin. Tervetuloa Fågeli!
Kesäinen postilaatikkorumba jatkuu yhä.
Osa laatikoista siirrettiin, yksi Elisan
kaapelikin siinä katkesi. Joillekin siirtäjille
sanottiin, etteivät tekisi vielä mitään. Uusi
kirje tuli ja laatikot määrättiin uudelle
paikalle 4.11.2016 mennessä. Kiellettiin
rautakangen, metallisten tolppajalkojen
ja ruuvipaalujen käyttö. Ei hoitanut Posti
kunnolla hommaansa laatikkojen paikkojen suunnittelussa. Laatikon omistaja
joustaa lapiolla kaivaessaan ja myöhemmin
lahoavien puurakenteiden uusimisessa
Postin jakelunkeskeytys-uhkaus niskassaan. Tarkoittikohan eduskunta ihan tätä
Postia yhtiöittäessään ja uutta postilakia
laatiessaan.
HSY ja sen urakoitsija korjaavat vesi- ja
viemäriputkia. Puuha jatkuu vielä noin
vuoden ajan Jääskeläntiellä, Hämeenkyläntiellä ja hiukan eteläisellä Lintuvaaran
tiellä sekä Keltasirkuntiellä. Hyvä juttu,
kun vesi- ja viemärikatastrofin vaara väistyy. Sen sijaan ei ole hyvä, että kaupunki
säästi ja lykkäsi suunnitellut kadunrakennushankkeet. Katuja myllätään taas, kun
tulevaisuudessa hulevesijärjestelmää ja
kaavakatuja rakennetaan. Sama työ tehdään osin uudelleen, samoja maamassoja
taas kaivetaan, kuljetellaan ja kippaillaan.
Vedetään samaan paikkaan asfalttia.
Asukkaat maksavat sen puuhan, niin kuin
HSY:nkin työt. Espoo on kiitettävästi pistänyt eteläisempien omakotialueiden kotikadut kuntoon, mutta suurin osa Lintuvaaraa
on unohdettu.
Lintuvaaralaiset aktiivit ovat selvitelleet
mahdollisuuksia parantaa Lintuvaaran

tietoliikenneyhteyksiä. Valokuituyhteys
omakotialueelle ei ole teleoperaattoreita juuri tähän asti kiinnostanut, mutta nyt Sonera
tarjoaa AvoinKuitu -nimikeellä kiinteistöihin valokuituyhteyttä, jos alueen asukkaiden aktiivisuudella saadaan kerättyä n. 50
tilaajan ryhmiä rajatuilta alueilta hankeen
käynnistämiseksi.
Myös etsitään kuitulähettiläitä kyselemään
naapureitaan hankkeeseen mukaan. Yhteyden toteuttaminen vaatisi useammalta
suhteellisen pieneltä alueelta viidenkymmenen talouden mukaan lähtöä. Enemmän
informaatiota löytyy lähiaikoina omakotiyhdistyksen Facebook-sivuilta ja tästä
lehdestäkin.

Jukka Karhula,
puheenjohtaja
P.S. Viime lehdessä oli yhdistyksen hallituksen jäsenten esittelyt. Tila loppui silloin, alla
muutama rivi allekirjoittaneesta:
Olen asunut Lintuvaarassa 32 vuotta, 30
vuotta Jääskeläntiellä. Halusimme kodin,
mistä ei tarvitsisi muuttaa lasten(3) kotona
asuessa. Kotia on sitten korjattu, ensin viisi
vuotta intensiivisesti ja korjataan edelleen.
Uusi kierros on alkamassa. Olen ex-rehtori.
Käynnistelen nyt yritystä, joka tarjoaa
ennakointidialogeja sekä yrityksille, että
yhteisöille ja ihmisten läheisverkostoille.
Varhaisen avoimen yhteistyön helpottaminen ja kanssakäymisen voimaannuttaminen
on yhtiöni tuote. Lintuvaaran kylä on mielestäni leppoisa ja on mukavia naapureita.
Haluan Omakotiyhdistyksen kautta lisätä
asukkaiden keskinäistä vuorovaikutusta ja
erityisesti edistää katujen kunnostusta ja
turvallisuutta.
Lintunen
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VALOKUITU
LINTUVAARAAN
- KARTOITUS
KÄYNNISTYY

Nykytilanne ja miksi valokuitu
kannattaa hankkia?
Tällä hetkellä olemme Lintuvaaran
alueella Internet-yhteyksien suhteen
vanhojen kuparisten puhelinkaapeliyhteyksien ja mobiiliverkon varassa. Vanhat
kuparikaapelit mahdollistavat teoriassa
24 Mbps nopeuden, mutta käytännössä
vain 12-14 Mbps nopeuden. Mobiiliverkko taasen jaetaan aina muiden käyttäjien kanssa. Valokuidun kohdalla koko
kapasiteetti tulee oman kotisi käyttöön!
Valokuitu on ylivoimaisesti paras tapa
toteuttaa kiinteä tiedonsiirtoratkaisu.
Sen tiedonsiirto-nopeutta (yleensä
100 Mbps - 1 Gbps) rajoittaa lähinnä
siihen kytketyt laitteistot. Tulevaisuuden
siirtonopeuksiin (yli 10 Gbps) päästään
helposti, uusimalla pelkästään laitteistoa – ei valokuituverkkoa. Valokuidun
avulla varmistetaan, että kodissasi on
tulevaisuudessakin yhteys, jonka avulla
saa käyttöön esim. uudenlaiset Internet-,
televisio-, puhelin- ja terveyspalvelut.
Valokuitu on pitkäikäinen sijoitus, jonka
tiedetään kestävän ainakin 50 vuotta.
Siksi sen hankinta vaikuttaa myös kodin
arvoon asuntomarkkinoilla.
Miten valokuituhankkeen voi toteuttaa,
Lintunen

mitä se maksaa ja kuinka nopeasti sen
saa?
Yksi tapa toteuttaa valokuituhanke on
oma osuuskunta, kuten on toimittu
Marttila-Reimarlan alueella Pitäjänmäen
kupeessa ja Kattilalaaksossa. MarttilaReimarlan alueella osuuskunta omistaa
kokonaan rakennuttamansa kuituverkon. Kattilalaaksossa kuituverkkoa
ylläpitää ja hallinnoi Sonera. Toinen tapa
toteuttaa on kaupallisen operaattorin
kautta. Tällä hetkellä Sonera on ainoa
tarjoaja, joka rakentaa valokuitua vanhoille asuinalueille - Elisa rakentaa vain
uusille asuinalueille.
Osuuskunnan valokuituliittymä lisää
valinnanvapautta, sillä se mahdollistaa
Internet- ja tv-palvelujen valinnan ilman
sitoutumista yhteen operaattoriin.
Sama valinnanvapaus on myös Soneran
tarjoamassa Avoin Kuitu -konseptissa,
jossa verkon fyysinen omistajuus on
eriytetty verkossa toimivista palveluntuottajista. Itse valokuituverkko rakentuu
suhteellisen nopeasti - Kattilalaaksossa
rakentaminen alkoi syyskuussa 2016
ja arvioidaan valmistuvan alkuvuonna
2017. Kustannukset itse valokuidun
rakentamisesta ja liittämisestä vaihtelevat
2500 - 4000 euron välillä per talous.

Palvelupaketti puolestaan maksaa muutamia kymmeniä euroja per kuukausi.
Kartoitus kiinnostuksesta Lintuvaarassa
Kiinnostuksen kartoittamiseen käytämme Soneran Avoin Kuitu -sivuston
työkalua (www.avoinkuitu.fi). Kyseisen
sivuston kautta voit käydä tarkistamassa oman alueesi nykyisen tilanteen ja
ilmoittaa kiinnostuksesi saada valokuitu
sekä ilmoittautua myös halutessasi alueesi kuitulähettilääksi. Toivomme kaikkien
asiasta kiinnostuneiden talouksien
käyvän ilmaisemassa kiinnostuksensa ko.
sivuston kautta! Vastaaminen ei ole tässä
vaiheessa mihinkään sitova, emmekä ole
myöskään sitoutuneet millään tavalla
toteuttamaan kuituhanketta Soneran
kautta.
Vastauksianne innolla odottaen!
Joni Virtanen, Mika Sivula ja Teijo
Porkka
Lisätietoa valokuidusta ja toteutuneista
valokuituhankkeista:
http://www.avoinkuitu.fi/
http://www.helsinginvalokuidut.fi/
http://www.kattilalaaksonvalokuidut.fi/
http://www.hs.fi/kaupunki/
a1464315364560

Tule viettämään kanssamme
jo perinteistä joulutapahtumaa!

JOULUvIRE
lauantaina 10.12.
kelLo 15 - 17

Keskellä Lintuvaaraa Rakennus-Vireen aukiolla,
Uuttua ja piirakkabaaria vastapäätä.
Joulumuorin suuresta padasta riisipuuroa 2e hintaan.
Kuka saa mantelin ja yllätyslahjan?
Jouluglögiä lämmikkeeksi tarjoaa Omakotiyhdistys.
Joulumarkkinoilla mm. luokkien leirikoulujen tukevaa myyntiä.
Tarjoamme myös muille vanhempainyhdistyksille ja luokkatoimikunnille
mahdollisuutta varainhankintaan jouluisten tuotteiden myynnillä.
Varaa paikkasi Maija Tahvanaiselta 28.11. mennessä
040 5944150, maija.tahvanainen@leppavaaranlaskenta.fi
Joulupukin vierailu noin kello 16:00
ilahduttaa varmasti pieniä osallistujia.
Lämpimästi tervetuloa koko perheen voimin! Näkemiin!
Toivottaa L i n t u v a a r a n o m a k o t i y h d i s t y s

Pommi Lintuvaaran Kertuntielle/Kuusikertuntielle
Finnig ja Hilja Maria Finnig. Perheellä oli
lisäksi neljä poikaa; Tauno, Aulis, Väinö ja
Erik Olavi. Finnigit ostivat Kuusitien talon
Aira Lehtisalon perheeltä. Lehtisalot, jotka
olivat Finnigien vanhoja tuttuja Liedosta,
muuttivat kaksostyttöineen Lintuvaarasta
Nokialle.

Lintuvaaran Kuusitiellä sijainneen
talon maalasi Erik Olavi Finnig, joka
päivätyönään toimi Helsingin kaupungin liikennelaitoksella tuntilaskijana. Erik muutti nimensä myöhemmin Tanhukiveksi. Kuvakulma
on kaakon suunnalta Petrellìn Hiljan
tontilta päin.

Tätini Eila Finnigin perhe muutti Helsingistä Lintuvaaraan Kuusitielle vuonna
1937. Eilan vanhemmat olivat räätäli Aatu

Lintuvaarantieltä päin katsottuna järjestyksessä toisella Kuusitien etelänpuoleisella tontilla sijainneen talon kuistin viereen
osui pommi illalla 1.11.1941. Tontin
nykyinen osoite on Pensaskertuntie 12.
Talosta tuhoutui osa seinää ja kattoa. Eila
oli tapahtumahetkellä vanhempineen talon eteisessä. Isä ehti vain sanoa ”maahan”.
Äiti Hilja vahingoittui lievästi kylkeen,
isä Aatu ja Eila selvisivät säikähdyksellä.
Finnigit muuttivat korjausten alta kevättalveksi Käpylään. Kaksi vierasta tyttöä asui
pommitetussa talossa korjauksen aikana.
Pommin pudottanut lentokone oli

palaamassa Helsinkiin suuntautuneelta
pommituslennolta ja kevensi kuormaansa
Lintuvaaran yläpuolella. Lintuvaarantien
itäpuolella sijainneelle Puu-Lehtisen (tai
Puu-Lehtosen) tontille putosi myös pommi mutta se osoittautui suutariksi.
Asuimme vuoteen 1956 leffan tontilla
Tukevalla kahdessa eri rakennuksessa, sitten vanhempieni rakentamassa
omakotitalossa Muuttolinnunreitti 2:ssa,
entinen Suohaukantie. Palasin Lintuvaaraan vuonna 1982 Sinitiaisentie 2:een
rakennuttamaani omakotitaloon, joka
myytiin vuonna 1999. Nyt on asuttu 5
vuotta Leppävaarassa Sellon vieressä. Eli
jonkinlaista paluumuuttoa.
Terveisin,
A a r n e N i l s s o n , se nuorempi.
Nimikaima-isäni oli aikoinaan perustamassa Lintuvaaran Omakotiyhdistystä.
Lintunen
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Ympäristöterveisiä!
y

Siistin ympäristön ei
tarvitse olla ennenkuulumaton etuoikeus vaan kaikille
kuuluva pysyvä olotila. Siitä
nauttivat sekä ihmiset että
eläimet. Tässä muutamia vinkkejä, kuinka ympäristö pysyy
siistinä:
Omia roskia/puutarhajätteitä
ei kuskata luvattomasti luontoon
Haketa oksat tai silppua lehdet
nurmikon ja pensaiden lannoitteeksi (omakotiyhdistys on
hommannut oksasilppurin, jota
voi vuokrata: jäsenet 20€/vrk,
ei jäsenet 40€/vrk)
Lainaa naapurin peräkärryä tai
sovi kimppakuljetus sorttiasemalle

ö

Peräkärryä voi kysyä vuokralle myös kierrätyskeskuksesta p. 0400 344 861
tai sortti-asemalta
p. 09 1561 2110
Jaa naapureille tai työkavereille ylimääräisiksi jäävät syksyn
sadot, jotta eivät jää maahan
mätänemään ja tuo rottia asustelemaan alueelle. Jäteastioihin voi laittaa max 2 ämpärin
verran omenoita kerrallaan tai
muuten jäteastiasta tulee liian
painava

w

Kierrätä!
Kierrätyskeskuksen maksuton
keräysauto kiertää Helsingin,
Espoon, Vantaan ja Kirkkonummen asuinalueilla syyskuusta
joulukuuhun 2016. Lisätietoa
ja aikataulut: http://www.
kierratyskeskus.fi/

6

Lintunen

g

Metallin, lasin,
vaatteiden, kartongin ja
tekstiilin kierrätyspiste
sijaitsee Lintukorpi/Lintupihan
kohdalla
Paperinkeräys löytyy Kirkkalanportti/Linnuntien risteyksestä,
Lintuparventie/Lintukulmassa
sekä Lintumetsäntie 8-10:n
edessä
Tekstiileitä voi toimittaa myös
Kappahl tai H&M vaatemyymälöihin 2 kassin erissä tai esim.
UFF:n kierrätyslaatikoihin. Jos
kierrätyspiste on täynnä tai
epäsiisti: palautetta voi antaa
puhelimitse 09 1561 2110 (arkisin klo 8.30−15.30) tai sähköpostilla asiakaspalvelu@hsy.fi

,

Espoon kaupungille
voi ilmoittaa/kysyä mm. seuraavista epäkohdista:
Ylitäysi kadunvarsi roskis
Luvaton kaatopaikka, (esim.
sohva/televisio heitettynä
luontoon) Jos joku alue kaipaa
roskista ja se on hyvien kulkuyhteyksien varrella
Huonokuntoinen puu kaupungin
puistoalueella tai sotkuinen
viheralue
Neuvoa citykanien kannan
rajoittamisessa (kanin rauhoitusaika 1.4. - 31.8.)
Koirankakkaroskis-tarran tilaaminen omaan roskikseen (niitä
on vasta 12 alueemme roskiksissa!)
Espoon kaupunkitekniikan
asiakaspalveluun puh. 09-816
25 000 tai kaupunkitekniikka@
espoo.fi
Espoon ympäristökeskus, puh.
09-816 24832 tai ymparisto@
espoo.fi
Syysterveisin: L e e n a J u l i n

OKSA
SILP
PURI
Olemme hankkineet omakotiasujien vuokrakäyttöön Boschoksasilppurin. Sillä pystyy
silppuamaan maksimissaan noin
40 mm halkaisijaan asti olevia
oksia. Saat nyt helposti pilkottua tontiltasi oksat vaikkapa
kompostorikuivikkeeksi. Hake
sopii hyvin myös esim. pensaiden alle levitettäväksi.
Ota yhteyttä Vesa Mäntymäki,
vesa.mantymaki@gmail.com
tai puh. 040 963 9570, mikäli
haluat vuokrata oksasilppurin.
Vuorokausivuokra on Lintuvaaran Omakotiyhdistyksen
jäseniltä 20 eur, yhdistyksen
ulkopuolisilta 40 eur.

Omakotitalkkari
Omakotiyhdistyksellämme on jo
usean vuoden ajan ollut valtion palkkatuen avulla palkattu
omakotitalkkari. Omakotitalkkari on tarjonnut erilaisia kiinteistön- ja kodinhoitoon liittyviä palveluja omakotiasukkaille.
Palvelu on tarkoitettu Lintuvaaran Omakotiyhdistyksen jäsenille. Palvelun tuntihinta on 10,euroa/tunti ja tästä maksusta
jäsen saa tehdä verotuksessaan
kotitalousvähennyksen.
Kotitalousvähennystä saa 45% työn
osuudesta. Omavastuu siitä on 100,euroa kalenterivuodessa. Mikäli käytät
omakotitalkkaria kesän aikana 60 tuntia,
palkkio on 600,- euroa. Tästä vähennyskelpoista on 45% eli 270,00 euroa (0,45
x 600 euroa). Omavastuun vähentämisen jälkeen kotitalousvähennykseksi jää
170,- euroa (270 euroa – 100 euroa).
Kotitalousvähennys vähennetään ensisijaisesti ansio- ja pääomatulojen verosta.
Useammat muut vähennykset tehdään
ansiotulosta ennen verojen laskemista,
joten niiden rahallinen vaikutus on
pienempi kuin kotitalousvähennyksen.

Näin ollen lopullinen kustannus 60 tunnin omakotitalkkarin käytöstä maksaa
vain 430,- euroa eli 7,16 euroa/tunti.
Palkkatukiin liittyen voimme palkata
omakotitalkkarin puoleksi vuodeksi
kerrallaan. Vuonna 2016 talkkari oli Lintuvaaran Omakotiyhdistysten käytettävissä 4.4.2016 – 03.10.2016.
Omakotitalkkari käy siivoamassa sekä
tekemässä pihatöitä ja pienimuotoisia
kiinteistön kunnostustöitä. Ammattiosaamista ei omakotitalkkari tee,
vaan tarkoitus on antaa naapuriapua ja
jokamiestyötä. Näitä omakotitalkkarin
töitä ovat mm.
- Siivous
- Piha- ja puutarhatyöt mm. haravointi
ja muu siistiminen, ruohonleikkuu ja
vastaava
- Pienet remonttityöt
- Liukkauden torjunta ja lumenluonti
- Asiointi
- Alueen asutun näköisenä pitäminen
asukkaan poissa ollessa
- Seniorikansalaisten atk-tuki
- Muut yhdessä sovittavat tehtävät
Lintuvaarassa omakotitalkkaria on

käytetty kiitettävästi. Vielä työjakson
päättymisen jälkeenkin häntä on kaipailtu. Saimme Omakotiyhdistykselle alla
olevan kiitoskirjeen:
”Hei,
Nyt on taas tullut aika kiittää yhdistystä
Omatalkkarista. Suurkiitos!!!
Olen todella tarvinnut hänen apuaan
pitkin kesää ja sitä olen todella saanut.
Työt ovat sujuneet vauhdilla.
Onko ollut mitään puhetta lumenluonnin tarpeesta? Talonmies olisi varmaan
tulossa jos vaan
olisi mahdollista ja tarpeeksi tarvitsijoita.
Kiitokset kaikille teille, jotka ovat olleet
mukana hommaamassa meille talkkaria!!!
Syksyisin terveisin”
Lumenluontiinkin varmaan olisi tarvetta, mutta ongelmana meillä on palkkatuki, mitä saamme vain puoleksi vuodeksi
kerrallaan. Pienenä yhdistyksenä emme
voi ottaa taloudellista riskiä kokovuotiselle talkkarille, ellei työllistämistilanne
olisi turvattu. Kesäkaudeksi olemme
pystyneet talkkarin työllistämään. Ensi
keväänä laitamme taas talkkarin paikan
hakuun.
Kiitos vuoden 2016 omakotitalkkarillemme Kaj Vuoriolle hyvästä työstä!
M a i j a Ta h v a n a i n e n

Vuoden vitsikkäin luokka
Lintulaakson koulun 5B-luokka osallistui kevään 2016 vitsikilpailuun ja voitti
ensimmäisen palkinnon 200 euroa!
Luokka lähetti monta vitsiä ja voitti
tämän hauskan vitsin avulla:
”Mitä vaihtoehtoja on keskivertokoulun
ruokalassa ?
- Ota tai jätä!”
Vitsi julkaistaan Gummeruksen ”Parhaat
koululaisvitsit 2016” kirjassa.
Lintulaakson oppilaat miettivät opettaja
Riika Kotkan pyynnöstä vitsejä koko
luokan voimin, johon kuuluu Valtteri,
Aapo, Yasmin, Abdi, Asma, Veeti, Elsa,
Laura L., Laura J., Teemu K., Teemu U.,
Emma, Lara, Emmi, Ilmari, Hilppa, Joel,
Otso, Tomi, Aaron, Ona, Vera, Dinska,
Fadumo. Rahat käytetään tulevan leirikoulun hyväksi.

Teksti: Asma Daud 5B,
Kuva: Lara Nascu 5B
Lintunen
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K-Supermarket Leppävaara
palvelee espoolaisia!
Alkaen vuodesta 2008 on kauppias Ilkka Kärkkäinen henkilökuntineen palvellut meitä
espoolaisia kauppakeskus Gallerian tiloissa. K – Supermarket
Leppävaara on täyden palvelun
ruokakauppa.
Sieltä löydät maitotuotteet, juustot, voit
ja margariinit, kuivatuotteet, kahvit ja
teet, hedelmät ja vihannekset, virvokkeet, makkarat, hygieniatuotteet, leivät
ja pullat jne. Erityisesti ainakin minun
mielestäni kaupan hedelmä,- ja vihannesosasto sekä liha,- ja kalatiski ansaitsevat kiitosmaininnan. K – Supermarket
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Leppävaara tarjoaa meille espoolaisille
tuoreet lihat ja kalat melkein suoraan
vedestä tai laitumelta.

K – Supermarket Leppävaara palvelee
meitä Espoolaisia ja erityisesti leppävaaralaisia joka päivä, myös sunnuntaisin.
Aamusta iltaan.
Heti alusta alkaen on K – Supermarket
Leppävaara ollut mukana lähiseudun
erilaisissa toiminnoissa mm. sponsoroimalla Lintuvaaran Omakotiyhdistyksen
erilaisia tapahtumia. Kevätsiivouksen ja
Jouluvireen yhteydessä olemme saaneet
nauttia K – Supermarket Leppävaaran

ja Ilkka Kärkkäisen tarjoamia maittavia
tuotteita. Lämpimät kiitokset kauppiaalle ja henkilökunnalle tapahtumiemme
tukemisesta. Kiitämme jo etukäteen
mukavasta yhteistyöstä jatkossakin.
Ja toivomme Espoolaisten, erityisesti
leppävaaralaisten ja lintuvaaralaisten
suuntaavaan ostomatkansa K – Supermarket Leppävaaraan.
Syksyisin terveisin
Lintuvaaran Omakotiyhdistys
Ahti Hurmalainen
Hallituksen jäsen

Leppävaaran uusittu uimahalli
sai myös maauimalan, 50 m altaalla!
Kuvat Anne Kangas

Lintunen
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VALTATIE 94
Erään lint uvaaralaisen talon tar ina

1920 luvulla halpoja tontteja
havittelivat lähinnä vähäväkiset työläiset, mutta joukkoon
mahtui myös ammatinharjoittajia, pikkuvirkamiehiä ja liikemiehiä. ”Huvilapalsta” nimi
syntyi silloin kun Helsinkiläiset
varakkaat henkilöt ja perheet
hankkivat Lintuvaaran alueelta
tontin kesähuvilaa ja puutarhapalstaa varten.
Vuonna 1923 Jääskelän tilan omistanut
Vihtori Haataja lohkoi maata ”lohkotiloiksi”. Tästä alkoi tämän tarinamme talon tarina. Alueen halkoi pääväylä, 1930
luvulla nimetty Valtatie. Tontin risteävä
”tonttikatu” nimettiin Käentieksi. Nykyään Valtatie tunnetaan Pohjoisena Lintuvaarantienä ja Käentie on Sinirinnantie.
Vuonna 1922 Kotkasta Helsinkiin
muuttanut metallimies Gideon Brynolf
(Bruno) Rönnholm ja hänen vaimonsa
Selma tekivät kaupat palstasta Jääskelä
109. Nuorella parilla oli kova halu päästä
tontille asumaan ja säästämään asumiskuluissa joten he kyhäsivät tilapäisen
vajan asumukseksi. Vaja toimi myöhemmin ulkorakennuksena. Lämmityksenä
ja ruonlaittopaikkana toimi vain kamina.
Selma on muistellut kuinka he usein
söivät perunoita ja märkään sanomalehteen käärittyä ja kaminan hiilloksella
haudutettua silliä. Kerran asumus oli
vähällä tuhoutua kun tuli pääsi irti. 1980
luvulla, kun vaja purettiin, nähtiin pahoin
hiiltyneitä koolinkeja jotka Bruno oli
verhonnut uudelleen.
Tuohon aikaan talon sai rakentaa tontille
mieleiseen kohtaa ja tehdä siitä juuri sellaisen minkä itse halusi, tai mihin rahat
ja voimavarat riittivät. Ei ollut pelkoa että
kukaan syyllistyisi liian suureen tai mauttomaan rakentamiseen. Bruno ja Selma
päätyivät rakentamaan talonsa tontilla
olevalle kalliolle. Yhtään rakennuspiirustusta ei ole säilynyt, lieneekö niitä
ollutkaan muualla kuin Brunon päässä
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tai tupakka-askin kannessa. Brunolla oli
metallimiehenä hyvin perillä konepiirustusten periaatteista, joten hän pystyi
tekemään torpastaan suunnitelmat.
Talon rakennustyöt veivät runsaasti
aikaa sillä Bruno taitavana henkilönä teki
kaiken itse Selman avustamana. Ei ollut
varaa palkata ulkopuolisia työmiehiä.
Ensimmäinen vuosi meni rakennustarvikkeiden hankinnassa. Bruno hankki
purettavan hirsitalon josta tuli puolet
rakennuksen hirsistä. Bruno kuljetti
myös ”työsuhdelautoja” Pasilan konepajalta. Hyviä ja tukevia pakkauslautoja
jotka oli purettu eri puolilta maailmaa
konepajalle tulleista jykevien koneiden
pakkauksisista. Muistona tästä on yhtä
talon seinässä olevat merimatkojen
osoitetekstit COPENHAGEN ja VIA
STETTIN. Bruno hankki käytettynä
9 kaakeliuunin,
muitakin tarpeita kuten
ovia, ikkunoita ja tiiliä.
Voi vain kuvitella miten hankalaa on ollut hirsien ja muiden rakennusmateriaalien kuljettaminen tontille. Tien kohdalla
oli vain aukko metsässä. Raskaimmat
kuljetukset tehtiinkin talvella hevosen
vetämällä reellä.
Talo rakennettiin ensin pilarien päälle
ja vasta myöhemmin siihen valettiin
yhtenäinen kivijalka betonista. Talon
lattian ja kallion väliin jäin niin paljon
tilaa että sinne sai perunakellarin. Se oli
tarpeellinen kylmäsäilytystila joka on
yhä vieläkin käytössä.
Pienenä erikoisuutena ja kyseisenä
aikana hienostelunakin voi pitää sitä että
sähköasennukset torppaan tehtiin uppoasennuksena. Taisi Bruno sillä tavoin
vähän ”snobbailla” puusepäntaidoillaan
ja ehkä hieman sähkömiehenäkin.
Talon tarkkaa valmistumisajankohtaa ei
ole tiedossa mutta se lienee ollut vuosi
1928. Alkuun talo oli hirsipintainen,
ponttilaudoituksen talo sai muutamaa
vuotta myöhemmin. Ensimmäinen maalaus oli punainen mutta myöhemmät

maalaukset ovat olleet vaaleansävyisiä.
Kun talo oli vihdoin saatu valmiiksi,
Selma pääsi mieliharrastuksensa puutarhanhoidon pariin. Selmassa oli vähän liikenaisen vikaa joten hän koetti hyödyntää tontin antimia vaikean taloudellisen
tilanteen helpottamiseksi. Selma kasvatti
kukkia ja vei niitä Helsingin Kauppatorille myytäväksi. Toinen liiketoimen
yritys oli pitää pientä kanalaa. Kanalaa
pidettiin vuoden tai kaksi. Kolmas bisnes
oli vuokrata naapureille Brunon tekemiä
käsikärryjä. Joku naapuri on kertonut
että sellaisen sai lainaksi 25 pennillä.
Pihalla oli aluksi kaivo, mutta se rikkoontui eräänä talvena ja pintavedet pääsivät
kaivoon ja vesi pilaantui. Vesi- ja viemäriverkosto tuli alueelle 1960 luvulla
mutta tähän taloon näitä ”ylellisyyksiä” ei
koskaan liitetty.
Saunan sekä kaivon puute olivat Brunolle ja Selmalle ongelmia. Sen ajan tapaan
käytiin naapurissa saunassa pientä
korvausta vastaan. Myös kaivon käytöstä
voitiin rahastaa.
Saunan rakentamiselle haettiin lupaa
vuonna 1939. Hanke ei kuitenkaan edistynyt sodan aikana. Bruno kuoli vuonna
1943. Selma toteutti saunan rakentamisen vuonna 1945.
Selmankin kuolemasta on jo vuosia, silti
vielä muutama naapuri hänet muistaa.
Brunoa ei taida muistaa kukaan. Heidän
työllä ja vaivalla rakentamansa talo on
yhä paikallaan. Nykyaikaista perheasuntoa siitä ei saa ilman isoa remonttia ja
isohkoa laajennusta. Pelkästään taloudellisesti ajatellen taloa tuskin kannattaisi säästää, mutta kuuluuhan elämään
muutakin kuin talous. Kylän ilmeeseen
yli 90 vuotta kuulunut elementti ei saisi
hävitä. Sitä mieltä on ainakin ollut moni
ulkopuolinenkin ohikulkija.
Alkuperäinen teksti
Juhani Kinnunen,
muokannut A n n e K a n g a s

Lintunen

Keväällä suuren suosion saanut maksuton kompostikurssi järjestettiin jälleen syksyllä. Kurssin järjesti OKY ja koulutuksen tarjosi HSY.

Alkusyksystä OKY oli mukana Leppävaaran Raittikarnevaaleilla, jossa juhlittiin samalla Leppävaaraseuran 30-vuotissynttäreitä.
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Toukokuussa myös Lintuvaarassa vietettiin valtakunnallista siivouspäivää. Siivouspäivänä lintuvaaralaiset olivat tervetulleita
myymään itselle tarpeettomia tavaroita Rakennusviren pihalle.
Perinteiseen tapaan talkooväen eväät tarjosi K-supermarket Leppävaara.

Lintunen
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HIUS FM
Lintuvaarantie 46 -48
Puh.(09)5414334.
www.hiusfm.fi
14
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Lähde Valtatien varrelle
Aikamatkalle Lintuvaaran historiaan

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

016
Vuodentu2teos
kotiseu

Kirjaa myyvät Sellon
Suomalainen Kirjakauppa
ja Espoon Yhteispalvelupiste Sellon kirjastossa.

www.lepuski.fi

istum30 %
s
tu Tu ynti
kä

Lars Sonckin kaari 14, 02600 ESPOO

TELTTA/
TELTTAKATOS
Muistutuksena vielä,
että yhdistyksen pop-up
telttaa voi varata Jukka
Karhulalta puh. 044 599
5549, vuorokausivuokra
yhdistyksen jäseniltä
25 eur, yhdistyksen
ulkopuolisilta 50 eur.

LÄHIALUEELLASI ON
NYT UUSI HIEROJA
Erityisosaamisena pään alueen hieronnat,
mm. purentalihashieronta.
Viihtyisät tilat ja rauhallinen tunnelma,
tervetuloa tutustumaan!
Kysy myös lahja- ja sarjakortteja!

relax zone
Koulutettu hieroja Jaana Karasjoki
p. 040 323 6238 | www.relaxzone.fi
Rautakiskonkuja 4 A 30, 02650 ESPOO

Lintunen

15

Tämä Lintuvaaran
Alepa on auki
niin ihanan pitkään,
että aivan tekee
mieli liverrellä!

Alepa Lintuvaara

Linnuntie 2
02660 Espoo
puh: 010 76 69920 (0,0835 €/
puhelu + 0,1209 €/min)
Avoinna:
ma–la 7–23
su 9–23
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