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Suvivirsi on raikunut taas koulussamme

ja niin oppillaat kuin opettajatkin pääsivät

aloittamaan hyvin ansaitun kesäloman,

joskin hieman koleassa säässä. Kuten

rehtori Leila Tuominenkin mainitsi

juhlapuheessaan, on koulu keskeinen osa

Kalajärveä.

Kalajärvi-seura ja koulu ovatkin tehneet

hyvää yhteistyötä, joka jatkuu Kodin ja

koulun päivällä 14.9.2012. Tarkempi

suunnittelu on meneillään, ja koulu

tiedottaa asiasta tarkemmin syysluku-

kauden alettua.

Sitä ennen vietetään perinteistä Kala-

järvipäivää lauantaina 16.6.2012. Tarkempi

kutsu löytyy toisaalta tästä lehdestä.

Seuralla on jälleen monenmoista tarjot-

tavaa sekä ohjelmaa, ilmaiseksi tietenkin.

Mainittakoon, että tämä on ainoa tilaisuus

Espoossa ja ehkäpä koko Suomessa –

näin minulle on kerrottu – joka on täysin

ilmainen tarjoiluineen ja ohjelmineen.

Tästä kuuluu lämmin kiitos yhteistyö-

kumppaneillemme, joiden avokätisellä

avustuksella tämä kaikki on mahdollista.

Kalajärvipäivillä on yleisön pyynnöstä

jälleen McDonalds-piirustuskilpailu.

Variston McDonaldsin henkilökunta

valitsee 10-1 5 parasta piirustusta ravin-

tolan seinälle viikon ajaksi ja palkitsee

kolme parasta lahjakorteilla. Piirus-

tuskilpailun satoa on nähtävillä myös

seuraavassa lehdessä. Piirustuksia voi

tehdä jo etukäteen. Piirustusten etupuolelle

tulee merkitä piirtäjän ikä ja takapuolelle

nimi ja yhteystiedot.

Kesä on siis tullut ja sen mukana

nuorille kesätyöt. Toimitus toivoisi

saavansa nuorten kirjoituksia kesätyöstään

joita julkaistaan seuraavassa lehdessä.

Olet sitten ensimmäisessä kesätyössäsi

tai jo kokenut kesätyöläinen, niin

kirjoitukset ovat tervetulleita.

Toivoisimme saavamme myös mieli-

piteitä siitä, mikä tämän lehden kirjoi-

tuksista on mielenkiintoisin tai muuten

paras. Halutessasi voit mielellään perustel-

lakin asiaa lyhyesti. Täten pystymme

kehittämään lehteä siihen suuntaan minkä-

laiset kirjoitukset tuntuvat kyläläisistä

mukavimmilta.

Tulokset ja mahdollisia perusteluja

kerrotaan seuraavassa lehdessä, luon-

nollisesti ilman mielipiteiden kertoj ien

nimiä, ellei mielipiteessä nimenomaisesti

niin toivota.

Lähetä kirjoitukset kesätyöpaikasta

sekä mielipide tämän lehden parhaimmasta

jutusta osoitteeseen

puheenjohtaja@saunalahti.fi.

Muistathan vierailla myös Seuran

kotisivuilla osoitteessa www.kalajarvi.org

josta löydät tietoa ajankohtaisista asioista

sekä mm myös seuran edullisesti

vuokraamista laitteista jäsenille.

Sivuilta löytyy myös vastaus seuran

esittämään kysymykseen terveysaseman

säilymisestä ja laboratoriopalveluista.

Ihan lyhyesti sanottuna, kaupunki pyrkii

pikimmiten ratkomaan resurssipulan, eikä

lakkauttaminen ole enää suunnitelmissa.

Lopuksi vielä haluan esittää Kalajärvi-

seuran puolesta lämpimät onnittelut

Pohjois-Espoon Ponnelle 30-vuotisen

taipaleen johdosta! On ollut ilo saada

seurata suoranaista PEP-ilmiötä, kun

seuran harrastajamäärä sekä toiminnan

laatu ja merkitys alueellamme ovat alati

kasvaneet.

Aurinkoista ja leppoisaa kesää!

Monica Jägermalm, puheenjohtaja

Kalajärvi-seura  ry

puheenjohtaja@saunalahti.fi

045-844 3220
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Kalajärvellä nyt

Onko polkupyöräsi kadonnut?

Kalajärveltä löytyi hiljattain naisten vaihdepolkupyörä. Jos kaipaat pyörääsi, ota yhteytä: puheenjohtaja@saunalahti.fi
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Olin jo pitemmän aikaa kuunnellut

ihmetellen lasteni kertomuksia koulu-

ruokailusta, ruokalajeina vilahtaen tor-

tillat, lasagnet ja muut itselleni koulu-

ruokailuajoista tuntemattomat ruokalaj it.

Myöskin salaattien laaja kirjo mitä

hienoinpine raaka-aineineen herätti mie-

lessäni ihmetystä. Lapseni myös kehuivat

usein, miten valtavan hyvää ruokaa

koulussa taas oli. Itsekin aikoinaan

ravintolan keittiössä työskennelleenä ja

joka päivä kotiruokaa kuusihenkiselle

perheelle tekevänä uteliaisuus heräsi, että

minkälaista se kouluruoka tänä päivänä

oikein on ja niinpä päätin ottaa asiasta

selvää.

Tänä päivänä ei puhuta enää koulu-

ruokaloista, vaan kouluravintoloista.

Sovimme ruokapalveluesimies Marita

Komulaisen kanssa, että palaan koulun-

penkille kouluruokailun merkeissä 24.5

ja tulen itse toteamaan kouluruokailun

tason. Kyseisenä päivänä oli kalamureke,

kylmäkastike, keitetyt perunat ja raaste.

Jo ruokien ulkoasu oli silmää hivelevä,

pelkästään raaste oli kauniimmin asetettu

esille, kuin monessa ravintolan

noutopöydässä olen nähnyt. Itse ruokailu

olikin sitten ihan oma lukunsa.

Kalamureke kera kermaviilikastikkeen

oli käsittämättömän hyvää. Jos en olisi

tiennyt syöväni kouluruokaa, olisin

veikannut annoksen olevan peräisin

parempitasoisesta ravintolasta, niin

valtavan hyvää se oli !

Ketkä ovat henkilöt näiden herkullisten

ruokien takana? Marita Komulainen on

ollut ruokapalveluesimiehenä Kalajärven

koulussa 1 ,5 vuotta, muun henkilökunnan

ollessa palveluajaltaan koulussamme

nuorempaa. Marita on valmistunut vuonna

-91 ja työskennellyt mm. päiväkodeissa,

vanhusten parissa ja muissa kouluissa.

Kokki Tanja Ruottinen on ollut

Kalajärvellä vuoden, tosin vuodesta 2007

lähtien alalla. Kokki Mirja Torala on uusin

tulokas, hän on työskennellyt Kalajärvellä

tämän kevätlukukauden. Myös

ruokapalvelutyöntekijä Supreeya Moll

on ammatiltaan kokki ja hän aloitti

Kalajärven koululla elokuussa 2011 .

Silmiinpistävää ensikäynnilläni on

henkilöstön hulvaton huumorintaju ja

yhteishenki, joka huokuu myös iloisena

ilmeenä ulospäin. Näkee, että nämä naiset

tulevat hyvin toimeen keskenään. Hyvän

ilmapiirin aistii myös Maritan

haastattelusta. Hän ei kertaakaan

haastattelun aikana puhu alaisistaan, vaan

työkavereistaan. Hän myös kertoo, että

jokainen osaa työnsä ja tietää tehtävänsä

sanomattakin, työt sujuvat ihan omalla

painollaan kaikilta. Ja on sujuttavakin,

kun kuulee mitä kaikkea heidän

työpäiväänsä kuuluukaan. Kuinkakohan

moni on laillani olettanut, että tämän

keittiön väki tekee ruoat vain Kalajärven

koululaisille?

Työpäivä alkaa kello 7.00 salaatinteolla

ja seuraavan päivän ruoan esivalmisteluilla.

Keittiössä tehdään myös neljälle muulle

koululle ruoat, mm Lahnuksen ja

Pakankylän kouluille, kokonaismäärän

ollessa 750 annosta. Erikoisruokia tehdään

päivässä ruoasta riippuen noin 20-30

annosta. Ruokien on oltava valmiina

lähtöön muille kouluille kello 9.30, joten

miten ihmeessä ruoat saadaan valmiiksi

ja pakatuiksi 2,5 tunnin aikana? Aikataulu

on niin tiukka, ettei ruokien alusta loppun

asti valmistaminen olekaan mahdollista

saman päivän aikana. Esimerkiksi

jauhelihaperunaviipalelaatikko valmistetaan

siten, että edellisenä päivänä vuokaan

laitetaan kypsä peruna, kypsä jauheliha

sekä sipuli. Vuoat jääkaappiin ja

seuraavana aamuna vuokaan lisätään vain

liemi sekä mausteet ja laitetaan kypsymään

uuniin. Mielenkiintoista on myös tapa

jolla keitot tehdään, esimerkkinä vaikka

broilerkeitto. Edellisenä päivänä vuokaan

laitetaan valmiiksi kypsä broiler, peruna

sekä vihannekset. Seuraavana päivänä

vuoka laitetaan höyryuuniin, jossa se

lämmitetään kuumaksi. Padassa keitetään

Tie sydämeen vie kouluruokailun kautta

Marita Komulainen toimii keittiön
esimiehenä.

Ruokapalveluesimies Marita Komulainen kirjoittajan kanssa kouluruoasta
nauttimassa.
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liemi, joka laitetaan päälle ja voilá, keitto

on valmis. Eipä ollut tullut mieleenikään,

että keitto valmistetaan uunissa. Tällä

ruoanvalmistustavalla varmistetaan ruoan

tasalaatuisuus. Jokaisessa Espoon koulussa

ruoat valmistetaan samalla tavalla. Budjetti

on käsittämätön noin 2 euroa/oppilas,

sisältäen raaka-aineet, työntekijöiden

kulut sekä muut kulut.

Keittiön henkilökunta ei tee itse

ruokalistoja vaan asiasta päättää

ruokalistatiimi, ottaen huomioon, että

kaikki vaadittavat kriteerit täyttyvät.

Esimerkiksi kappaleruokaa tarjotaan

enintään kerran viikossa, kuten myös

makkararuokaa. Myöskin pitää ottaa

huomioon, ettei vuokaruokaa voi tarjota

kahtena päivänä peräkkäin, koska vuoat

eivät riittäisi sekä tarjoiluun että seuraavan

päivän ruokien esivalmisteluihin. Ruoka-

listatiimiin kuuluu mm. alue-esimiehiä,

kokkeja, ruokapalvelutyöntekijöitä sekä

toimistotyöntekijöitä.

Viime syksystä lähtien toiminut koulun

oma ruokaraati on puolestaan saanut

päättää monen toiveruokapäivän ruoan.

Suosikkeja toivepäivänä ovat olleet tortillat

ja kalapuikot. Kokeilussa on ollut myös

kananugetteja. Ihan perusruokailussakin

suosikit erottaa hyvän menekin johdosta.

Koululaisten suosikkiruokia tuntuvat

olevan erinäiset kalaruoat, joka hieman

yllätti allekirjoittaneen, vaikkakin kaikki

neljä omaa lasta ovat kalaruoan ystäviä.

Koululaisten keskuudessa tortillojen lisäksi

hyvin tekevät kauppansa kalakeitto,

kalamureke (jonka suosio on jatkuvassa

kasvussa, eikä ihme maistettuani sitä! )

makaroonilaatikko sekä lasagne.

Vähemmän suosittu ruoka on

kasviskastike, mutta yllätyksekseni kuulen

esim puuron menekin olevan hyvä.

Koko henkilökunnan lempiruoat ovat

myös erilaiset kalaruoat. Erikseen

kysyttäessä Marita vastaa kouluruoan

ulkopuolelta lempiruokansa olevan

erilaiset riistaruoat. Metsälle hän ei toki

itse lähde, vaan hankinnat tehdään

kaupoista. Kotona asuu kaikki

uusioperheen viisi lasta, joten vaikea

olisikin kuvitella ajan riittävän siihen,

että Marita heittäisi haulikon olalleen ja

lähtisi metsälle. Sen verran aikaa

kumminkin jää, että lenkillä hän pääsee

välillä käymään.

Haastavimpana työssään Marita pitää

tiukkaa aikataulutusta. Se on helposti

ymmärrettävissä, kun kuuntelen miten

tarkalla aikataululla kukin vaihe tehdään.

Kun oppilaat tulevat ruokailemaan, ei

henkilökunnan auta sanoa, että tulkaa 15

minuutin päästä uudestaan, me emme ole

vielä valmiita. Palkitsevinta työssä on

oppilaan lausuma kiitos. Joskus joku on

jopa keittiön ovelta huikannut kiitoksensa,

jos astioidenpalautuspaikalla ei ole sillä

hetkellä ollut ketään. Ja joku on lisänyt

vielä, että ruoka oli hyvää. Se on

henkilökunnan mielestä palkitsevinta.

Toivottavasti omat lapseni ovat heidän

joukossaan, niin paljon kotona koulun

ruokaa kehuvat. Henkilökunta myös

kehoittaa tulemaan rohkeasti kysymään

ihan mistä ruokaan liittyvistä asioista

tahaansa.

Kouluruokailun tarkoitus olisi antaa

rauhallinen hetki, joka katkaisee

koulupäivän. Joskus kumminkin

desibelitaso nousee hyvinkin korkeaksi,

vaikka alakoulun opettajat ruokailevatkin

luokkansa kanssa. Ruokasaliin tuli keväällä

desibelimittari, joka kertoo hyvin sen,

että joskus äänenvoimakkuuden

toivottaisiin olevan alhaisempi.

Henkilökunta valmistaa ja myy myös

välipalaa maanantaista torstaihin kello

1 3.00. Välipalalle saa ottaa mukaan myös

omat eväät tai ostaa laajasta tarjonnasta.

Välipalalla on tarjolla mm patonkia, pitsaa,

hotdogeja, donitseja, rusinoita, pillimehuja.

Ihan varmasti jokaiselle jotain mieluista.

Torstaisin on myytävänä myös jäätelöä.

Maksuvälineenä käy joko käteinen tai

erikseen ostettava välipalakortti.

Välipalalle ei voi tulla vain istumaan

Mirja Toralan käsissä valmistuvat
herkulliset ruoat vaivattomasti.

Tanja Ruottinen hoitaa ruoanvalmistuksen ohella myös välipalamyyntiä.

Supreeya Moll pitää ruokasalin ja
keittiön hohtavan puhtaana.
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kavereiden kesken, vaan välipala on

tarkoitettu nimenomaan välipalan

nauttimista varten. Täten taataan

järjestyksen säilyminen ja ruokailurauha

välipalalla oleville.

Kouluruolla pysyy sitkeästi huono

maine, vaikkei se sitä todellisuudessa

olekaan. Huomasin hiljattain nuortenleh-

dessä pidetyssä mielipidekyselyssä, että

89 % nuorista vastasi kouluruoan olevan

hyvää. Aallonpohja nuorten ruokailutot-

tumuksissa käytiin lukemieni tutkimusten

mukaan joitakin vuosia sitten, jolloin

kotiruokailu kodeissa väheni huomattavasti

valmisruokien suosion kasvaessa.

Oliko kyse perheiden kiireestä, vaiko

valmisruokien helppoudesta, mutta nuorten

makutottumukset muuttuivat paljon.

Varmasti vaikutusta on myös tämän

päivän rautaisilla ammattilaisilla, jotka

ruoan koululaisille valmistavat, että

kouluruoka saa ansaitsemaansa arvostusta.

Kauas on tultu omasta nuoruudestani,

jolloin sairastuneiden keittäj ien tilalle

hälyytettiin naapurin mummo, joka lähes

sokeuden lisäksi oli melkein kuuro ja me

oppilaat kuulimme, kuinka hän

huonokuuloisena kertoi kovaan ääneen

apulaisilleen, ettei osaa tätä ruokaa

valmistaa, mutteivat lapset sitä huomaa,

kun annetaan tälle ruoalle nimeksi

sekahöystö.

Kouluruokailun alkutaival on mielen-

kiintoinen, sen huomasin tehdessäni taus-

tatyötä tutkimalla kouluruokailun histo-

riaa. Kuinka moni tietääkään, että

kouluruokailu otettiin käyttöön ensim-

mäisen kerran nimenomaan Suomessa.

Vuonna 1943 – ensimmäisenä maana

maailmassa – Suomessa säädettiin lailla

kouluruoan tarjoamisesta koululaisille

maksutta ja siihen sallittiin viiden vuoden

siirtymäaika. Vuotta 1948 pidetään

koululaisille suunnatun maksuttoman

kouluruokailun alkamisvuotena. Oppilaat

velvoitettiin koulun työajan ulkopuolella

tekemään kohtuulliseksi katsottava määrä

työtä ruokatarvikkeiden kasvattamiseksi

ja keräämiseksi koulukeittolaa varten.

Kansakoulun opettaja vel-

voitettiin ohjaamaan tätä

toimintaa. Aluksi ruoka-

listalla oli pääasiassa keit-

toja, vellejä ja puuroja,

joskin esimerkiksi tuber-

kuloosipotilaille tarjottiin

monipuolisempaa ruokaa.

Oppikouluissa ruokailu oli

aina maksullinen. Vuonna

1977 siirryttäessä peruskouluun laki

edellytti, että kaikkien peruskouluikäisten

tuli saada ilmainen lämmin ateria. Samalla

tämä oikeus laajennettiin myös lukioihin

ja ammattikouluihin.

Kuinkakohan moni nykypäivän

oppilaista suostuisi tekemään työtä

kouluajan ulkopuolella kouluruokailun

hyväksi? Se, mikä meillä on itsestään-

selvyys, ei ole sitä maailmalla. Tässä

muutamia esimerkkejä muista maista.

Ruotsissa kouluruokailu on ollut ilmaista

vasta vuodesta 1973 lähtien.

Englannissa kouluruoka oli vähä-

varaisille perheille ilmaista 1980-luvulle

asti. Silloin aloitettu kouluruoan kilpailutus

on Medical Research Councilin mukaan

laskenut brittiläisen kouluruoan tasoa

1950-lukuun verrattuna.

Yhdysvalloissa on kansallinen koulu-

lounasohjelma, johon osallistuvat koulut

saavat huokealla hinnalla ravitsemus-

suositusten mukaista ruokaa ja ovat

velvollisia antamaan alennusta siihen

oikeutetuille oppilaille.

Ranskassa vanhemmat maksavat puolet

ruoan hinnasta. Ruokalistat lähetetään

vanhemmille etukäteen.

Kanadassa valtio ei rahoita koulu-

ruokailua, vaan vanhemmat antavat

oppilaille kouluruoan mukaan tai antavat

lasten käydä kotona ruokatauolla.

Japanissa vanhemmat maksavat

250–300 yeniä lastensa aterian hinnasta

ja kunta maksaa loput.

Sitkeänä puhekielessä säilyvä sana

'kumiperunat' ovat varsin vieraita nykyajan

koululaisille, vaikka toisin luulevatkin.

Omassa nuorudessani käsite ei ollut välillä

kovinkaan kaukaa haettu, vaikka

kunnioituksesta ruokaa kohtaan asiasta

ei ääneen moitittu. Muistan erään

Päivän menû näytti ja maistui herkulliselta. Parin euron kustannuksille saadaan
todella paljon vastinetta!



7

tapahtuman nuoruudestani, joka lienee

hyvin kuvaa silloisten perunoiden välillä

hyvinkin sitkoista kuorta.

Tämä on myös opettavainen tarina.

Koulukaverini Risto ei lukuisista

kehoituksista huolimatta käyttänyt veistä

ruokailussa, oli ruoka mikä tahaansa.

Pentillä puolestaan oli meitä muita

oppilaita ärsyttävä tapa roikottaa

silmälasejaan ihan nenänpäässä, eikä

pitänyt niitä kunnolla silmillään. Erään

kerran oli taas keitettyjä perunoita ruokana

ja Risto tapansa mukaan painoi haarukalla

perunasta palaa. Peruna kimposi lautaselta

vastapäätä istuvan Pentin otsaan, josta

vierähti hänen poskelleen, silmälasien ja

posken väliin. Eräs opettaja näki perunan

Pentin naamassa, pyyhälsi paikalle ja

vaati häneltä selitystä ruoalla leikkimiseen.

Pentti sai soperreltua, että syy oli Riston.

Hyvin tiukka opettaja karjahti, että

molemmat saavat jälki-istuntoa, johon

pojat eivät uskaltaneet vastaan sanoa.

Vaikka pojat saivat syyttä jälki-istuntonsa,

seurasi siitä jotain hyvääkin. Siitä lähtien

Risto käytti ruokaillessaan myös veistä.

Pentti puolestaan ei enää roikottanut

silmälasejaan nenänpäässä, vaan piti ne

huolellisesti silmillään. Ei hän tosin enää

myöskään asettunut syömään Ristoa

vastapäätä.

Samana päivänä, kun olin itse ollut

Kalajärven koululla ruokailemassa, kotiin

tultuaan eräs lapsistani sanoi, että on

vieläkin ihan täysi, kun söi niin paljon

ruokaa. Kun kysyin, että miksi söi itsensä

niin ähkyksi, niin hän vastasi, että oli

pakko, kun oli taas niin valtavan hyvää

ruokaa. Hymyilin hieman arvoituksellisesti

ja sanoin: "Tiedän".

Teksti: Monica Jägermalm

Kuvat: Janita Jägermalm
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Jatkamme Kalajärvi-seuran lehdessä

paikallisten yritysten esittelyä ja tällä

kertaa vuorossa on Kalajärven Valintatalo.

Haastateltavana on myymäläpäällikkö

Janne Koski, joka on aloittanut Kalajärven

Valintatalossa elokuussa 2011 . Janne on

työskennellyt Valintataloissa noin 20

vuotta ja runsaat kymmenen vuotta

myymäläpäällikkönä. Ennen Kalajärveä

hän on toiminut Kalliossa ja Westendssä.

Valintataloja suomessa on tällä hetkellä

yhteensä 167 kpl ympäri suomea.

Tuotevalikoimasta osa on sama kaikissa

valintataloissa ja osan voi kauppa itse

valita ottaako valikoimaansa. Valinta-

talojen ajatuksena on olla paikallisille

asukkaille lähipalvelupiste, ja siksi

palveluja on tullut lisää myös Kalajärvelle.

Muun muassa Veikkauspelit, matkahuollon

paketit ja ajankohtaista erityistarjontaa

kuten tällä hetkellä Särkänniemen

rannekkeita kahden euron alennuksella

ja silloin pääsee paikan päällä sisään

jonottamatta.

Tarjonnan lisääntyminen lähipalveluihin

tekee kassalle ajoittain vipinää ja vaatii

kassahenkilöstöltä osaamista enemmän

kuin ennen. Henkilökuntaa Kalajärven

Valintatalossa on kahdeksan ja Jannen

kertoman mukaan kaikki ovat erittäin

Kesä on täällä. Kouluvuosi on tällä

erää ohi ja oppilaat ja opettajat ansaitulla

kesälaitumella.

On mukavaa vähän muistella kulunutta

lukuvuotta ja kertoa koulumme kuulu-

misia.

Espoossa kaupunkina ei koulumaail-

massa ollut suurten mullistusten vuotta.

Olen sanonut tämän aiemmin ja sanon

nytkin — minusta Espoossa pidetään

maailman parasta julkisin varoin yllä-

pidettävää koulua. Kuntapäättäjät ovat

hyvin koulumyönteisiä ja vanhemmat

seuraavat kouluasioita tarkasti. Espoolaiset

pitävät koulutusta tärkeänä ja siihen ollaan

valmiita panostamaan verovaroja. Toivot-

tavasti syksyn vaalien jälkeiset mahdolliset

uudet kasvot kunnallispolitiikassa ajat-

televat samoin!

Yhteistyö Kalajärven koulun johto-

kunnan kanssa on sujunut erinomaisissa

merkeissä. Meillä on hyvin keskusteleva

ja asiantunteva joukko koolla vastaamassa

koulun kehittämisestä ja taloudenpidosta.

Koska johtokunnan jäsenet edustavat eri

toimialoja, joka kokouksessa saamme

uusia näkemyksiä ja uutta näkökulmaa

koulunpitoon. Kodin ja koulun kasvatus-

kumppanuus, kodin ja koulun yhteistyö,

on entistä voimakkaammin esillä jatkossa.

Olemme kehittämässä tähän toimintaan

uusia, tuoreita toimintatapoja. Haasteena

on nykyajan hektisyys. Vaikka haluamme

olla entistä hedelmällisemmässä yhteis-

työssä, emme haluaisi rasittaa kotiväkeä

lisäämällä kokoontumisten määrää. Tässä

moderni teknologia voisi tulla apuun.

Ehdotuksia otetaan vastaan!

Koulu keskellä kylää -ajattelussa koulu-

rakennuksesta muodostuu yhteisen toimin-

nan, yhteisen keskustelun, yhteisen

todellisuuden luomisen keskus. Toivon

Kalajärven koulun edustavan tulevai-

suudessa tätä ajattelua teidän kyläläisten

mielissä, ei pelkästään koulusivistyksen

suhteen, vaan myös itse rakennuksen

kuntalaiskäytössä. Koulurakennukset ovat

maassamme aina olleet kansalaistoiminnan

keskuksia — vielä meillä on luokissa

tilaa keskusteluun, vanhempien ja lasten

yhteiseen toimintaan, kohtaamiseen.

Koulun kehittäminen on jatkunut

yhteisöllisyyden ja oppilaiden osallisuuden

suuntaan. Onnistumisesta oli oivana

esimerkkinä Talent-kisamme, jossa kaikkia

esiintyjiä kannustettiin innokkaasti ja

salin henki oli kannatteleva ja myönteinen.

Olin silläkin hetkellä ylpeä väestämme,

niin isoista kuin pienistäkin, kuten niin

useasti lukuvuoden aikana.

Yhtenä perinteisemmistä huippuhetkistä

oli tänäkin vuonna 9.lk häät. Valinnainen

kotitalouden ryhmä näkee valtavasti

vaivaa opettajansa johdolla, kun

häävalmisteluja tehdään. Hääperinne on

jatkunut koulussamme yli kahden

vuosikymmenen ajan. Suuri osa

oppilaistamme on ollut koulussamme

oppilaina yhdeksän vuotta. Heidän

rupeamansa tässä rakennuksessa on ollut

yli puolen elämän mittainen. Siinä on

juhlan paikka.

Lämmintä kesää kaikille kalajärve-

läisille!

Leila Tuominen, rehtori

Koulumme kuulumisia

Esittelyvuorossa Kalajärven Valintatalo

Rehtori Leila Tuominen kutsuu koteja
yhteistoimintaan koulun kanssa ja koulun
ympärillä. Kuva: Janita Jägermalm
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palvelualttiita ja hyviä työntekijöitä; hymy

löytyy aina asiakkaalle. Henkilökunta on

pääosin paikallista ja osa on ollut pitkään

Kalajärven Valintatalossa töissä. Jannella

on ollut onnea sillä varsinkin

pääkaupunkiseudulla hyvää henkilöstöä

ei ole niin kovin helppoa saada palkattua.

Tähän haasteeseen Valintatalo aloittaa

yhteistyön Staffpointin kanssa, jota kautta

jatkossa rekrytoidaan tarvittavaa

henkilökuntaa. Kaikki henkilöt tekevät

kaikkea eli purkavat kuormia, tekevät

tilauksia, hoitavat kassaa jne. Janne

osallistuu itse myös kaikkeen. Jannen

hommia lisäksi ovat kaupan johtaminen

ja raportointi ketjulle ylöspäin.

Janne pyrkii pitämään työpäivät

kohtuullisina eli 8-9 tuntia päivässä. Joskus

yllättäviä sairastapauksia pitää paikata ja

silloin päivä saattaa venyä. Siitä että päivät

eivät veny liikaa pitää huolen Jannen

perhe. Janne on naimisissa ja hänellä on

kolme lasta, kaksi koiraa ja yksi kissa.

Onneksi aamulla pystyy päästämään koirat

ulos omakotitalon takaovesta ennen töihin

lähtöä. Jannen motto elämässä on: ”

Elämän rikkaus on siinä että olemme

kaikki erilaisia”. Ja hienointa hänen

työssään on se että mikään päivä ei ole

samanlainen kuin toinen. Harrastuksena

Jannella on kesällä pyöräily; talvella

harrastuksena pääasiassa kauppa.

Janne on viihtynyt hyvin Kalajärvellä.

Täällä on hänen sanojensa mukaan

mukavat asiakkaat ja paikka kaupalle on

mukava. ”Huomaa että paikallinen

lähikauppa on Kalajärven asukkaille

tärkeä, sillä Valintatalossa käy

keskimääräistä enemmän asiakkaita

Kalajärvellä” toteaa Janne. R-kioskin

lähtö naapurista vaikutti tietysti

positiivisesti myyntiin mutta samoihin

aikoihin myös aukioloaikoja pidennettiin

joten vaikutusta ei ihan suoraan saa

selville. Myös nuoriso alueella saa kiitosta

Jannelta: ”Nuoriso käyttäytyy hyvin eikä

järjestyshäiriöitä ole ollut”.

Kaupasta löytyy myös oma paistopiste,

jossa heti aamulla ennen kaupan

aukeamista n. 6:30 paistetaan eri

leipomojen raakapakasteista lämpimiä,

tuoksuvia piirakoita ja muuta suolaista

sekä erilaisia pullia. Tuoksu leviää koko

400 m2 myyntipinta-alan alueelle ja saa

aikaa lämpimän kutsuvan tunnelman

kauppaan.

Kalajärven Valintatalon tulevaisuus

näyttää valoisalta. Kalajärvi II alueen

suunnitelmista Janne on hyvillään. ”Lisää

asiakkaita saa aina tulla.” toteaa Janne.

Janne on asunut Kalajärvellä noin 20

vuotta sitten. Hän on kotoisin Raahesta

ja muutti Nummelan kautta tänne ja asui

Kalajärvellä pari vuotta. Silloin pääosa

nykyisesta asutetusta Kalajärvestä oli

peltoa. RM-Heinon talossa oli pieni K-

kauppa. Palvelutaloa ei ollut, Niipperin

puolella oli jo omakotitaloja ja varsinaisen

järven ympärillä taisi olla pääasiassa vielä

kesämökkejä. Paljon on siis alue muuttunut

ja kehittynyt viimeisen 20 vuoden aikana.

Elinvoimaisena alueena saa vieläkin

muuttua ja kasvaa.

Syksyllä Kalajärven Valintatalo näkyy

myös TV:ssä ohjelmassa Arvostele mun

illallinen Suomessa. Eräs paikallinen

asukas osallistuu ohjelmaan ja käy

ostoksilla lähikaupassa.

Valintatalo Kalajärvi 75564

puh. 0207005770

Aukioloajat:

Ark 7:00-23:00

La 8:00-22:00 Su 10:00-22:00

Teksti ja kuvat: Elina Leppänen
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MLL Pohjois-Espoon paikallisyhdistys

ry (ent. Kalajärven paikallisyhdistys) on

voittoa tuottamaton, riippumaton yhdistys,

joka toimii alueemme lasten ja

lapsiperheiden hyväksi. Jäseniä yhdis-

tyksessä on noin 180.

Yhdistyksen päätoimialue on laki-

sääteinen koululaisten iltapäivätoiminta,

jossa on mukana noin 100 alueellamme

asuvaa eka- ja tokaluokkalaista. Iltapäivä-

toimintaa yhdistys järjestää Kalajärven,

Juvanpuiston ja Lahnuksen kouluilla,

joissa sillä on yhteensä kymmenen

palkattua työntekijää.

Kesäkuussa yhdistyksemme järjestää

kesäkerhon 7-9 –vuotiaille lapsille

Juvanpuiston koululla.

Lisäksi yhdistys järjestää viikoittaista

perhekahvilaa, joka kokoontuu perjantaisin

klo 10 Juvanpuiston lastentalon tiloissa

ja kokoaa laajalti alueen äitejä ja lapsia

yhteen. Ajoittain perhekahvilassa onkin

melkoinen hulina, kun lapsia ja vanhempia

on useita kymmeniä, mutta uudet kävijät

otetaan ilolla vastaan.

Ipanagames- lastentapahtumaa on

yhdistys järjestänyt jo yhdeksänä syksynä

ensin Metsämaan urheilukentällä ja sitten

Juvanpuiston koulun piha- ja kenttä-

alueella. Ensi syksyn juhlavuoden Ipana-

gamesit järjestetään elokuussa Juvan-

puistossa.

Lastenkulttuuria yhdistys tuo lähem-

mäksi pohjoisespoolaista yleisöään järjes-

tämällä muusikko- ja teatterivierailuja

Ruskatalolle keväisin. Viime vuosina

Teatteri Hevosenkenkä on vieraillut

ilonamme upeine näytelmineen.

Uutena jäsenetuna yhdistys tarjoaa

mahdollisuuden vuokrata pomppulinnan

omiin juhliisi.

Lisätietoja yhdistyksen toiminnasta

saa osoitteesta: http://pohjois-espoo.mll.fi

Puheenjohtaja Satu Löytökorpi

satu.loytokorpi@gmail.com

MLL:n paikallisyhdistys monessa mukana
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Rentolan kevättapahtumassa reipasta menoa
Rentolan kevättapahtumaa vietettiin

lauantaina 12.5.2012. Kolea, tuulinen ja

tihkusateinen sää ei lannistanut Kalajärven

asukas- ja nuorisotila Rentolan

vakiokävijöitä, heidän sananmukaisesti

kantaessaan kortensa kekoon

viihtyisämmän lähiympäristön puolesta.

Kyse oli siis kevään pihatalkoisiin

liittyvästä leikkimielisestä roskienkeruu-

kilpailusta, josta jokainen osallistuja sai

palkinnoksi hyvän mielen lisäksi jäätelöt.

Siivoustalkoiden jälkeen ilta jatkui

erilaisten pulmapähkinöiden, elävän

musiikin ja makkaran grillauksen

merkeissä. Lavalla olivat nuorten bändit

Salamat ja Plaguedealer. Kalajärvi-seura

oli järjestämäsä paikalla grillausta ja

tarjoiluja, ja erityinen kiitos järjestelyistä

kuuluu Ari Backmanille! Suurkiitos kuuluu

myös illan musiikillisesta annista

vastanneille Salamat ja Plaguedealer-

bändeille, joille voi samalla toivottaa

tervemenoa suuremmillekin areenoille.

”Makkara oli hyvää”, ”Kaikki oli ihan

kivaa”, ”Bändit oli tosi jees”, ”Hyvä

kokemus, järjestetään ensi keväänä

uudestaan!” - kuului nuorten palaute ja

vähän vanhempienkin.

Rentolan toiminta jatkuu taas syksyllä!

Kalajärven asukas- ja nuorisotila

Rentola avaa ovensa jälleen koulujen

alkaessa. Syksyn aukioloajat ovat

(muutokset mahdollisia):

Alakouluikäiset: ke-pe klo 14-17.30

Yläkouluikäiset: ke-to klo 18-21 , pe

klo 18-22, la klo 16-22

Tämän lisäksi Rentolassa järjestetään

mm. kerhoja eri-ikäisille, lisätietoja

kannattaa kysyä nuorisonohjaajilta Markku

Rossi, Lasse Raivio ja Kaisa Ala-Korpela;

puh. 050-303 1957.
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Kaupunkisuunnittelulautakunta vieraili

Kalajärvenkallion kaava-alueella lauan-

taina 14.4. Lautakunnan jäsenistä paikalla

olivat puheenjohtaja Markku Markkula

(kok.), varapuheenjohtaja Tiina Elo (vihr.),

Jussi Holma (kesk.) sekä Paula Pöntynen

(peruss.). Paikallisten yhdistysten edustaj ia

oli mukana Kalajärvi-Seura ry:ltä,

Kalajärven Suojelu ry:ltä, Röylän

kalastuskunnalta sekä Espoon ympäristön-

suojelu ry:ltä. Lisäksi paikalle saapui noin

30 asukasta.

Maastovierailun tarkoituksena oli

näyttää paikan päällä lautakunnan jäsenille

kaavan suurimmat ongelmakohdat

käytännössä eli liikennejärjestelyt, järveen

liittyvät epäkohdat sekä metsäekologinen

yhteys ja kaavan vieressä sijaitseva

luonnonsuojelualue sekä tietenkin itse

kauniit kalliot.

Kalajärvi-Seuran hallituksen jäsen Viki

Sirkiä esitti seuran terveisinä suurimman

huolen kaavaan littyvien liikenne-

järjestelyiden toimimattomuudesta. Kala-

järventien liittymä Vihdintielle ja koulun

parkkipaikan läpi kulkeva rinnakkaistie

Kalajärventieltä Pohjoisentielle eivät

seuran mielestä ole turvallisia liiken-

nevaihtoehtoja koululaisten, nykyisten

tai mahdollisten uusien asukkaiden

kannalta. Lisäksi Vihdintien kehittä-

missuunnitelmat tulisi ottaa huomioon ja

kaavan mahdollinen toteuttaminen aika-

tauluttaa Vihdintien parantamisen

toteuttamisajankohtaan.

Kalastuskunnannan puolesta huolet

esitti esimies Merja Enroos. Kalastuskun-

nan mielestä kaupungin konsulttityönä

laatima hulevesisuunnitelma ei ole

vakuuttava, sillä se ei sido kaupunkia

budjetillisesti tai aikataulullisesti kalli-

oiden kaavan mahdolliseen toteut-

tamisaikatauluun. Toisin sanoen, on

mahdollista, että kaava-alueen toteutuessa,

rakentaminen aloitetaan ennen kuin

hulevesijärjestelmä on tehty. Hulevesi-

järjestelmän tulisi olla valmis ennen

rakentamista, sillä rakentamisaika on

suurin kuormittaja ja riski järvelle.

Kalastuskunnan mielestä koko järven

asutus olisi saatava kunnallistekniikan

piiriin. Tällä hetkellä vain noin puolet

asutuksesta on kunnallistekniikan piirissä.

Kalajärven Suojelu ry:n puheenjohtaja

Mikko Myyryläinen sanoi, että Espoon

teettämä hulevesisuunnitelma ei ollut

alkuperäisen tavoitteen mukainen

asukkaiden vaatima järviselvitys, jossa

olisi tutkittu rakentamisen vaikutusta

järveen. Tästä johtuen Kalajärven Suojelu

ry. pyysi Jyväskylän Yliopistoa tutkimaan

ja ennustamaan järvessä tapahtuvia

muutoksia. Tutkimuksen tulos oli että

koska Kalajärvi on lähes suljettu

ekosysteemi, on se siten hyvin herkkä

pienillekin muutoksille, varsinkin

fosforipäästöjen osalta. Myös

kaupunkisuunnittelulautakunnan Sitolla

teettämän hulevesisuunnitelman mukaisten

ennustettujen päästötasojen mukaan järvi

tulee rehevöitymään entisestään,

pahimmillaan voimakkaasti.

Myös Espoon ympäristöyhdistys jakoi

Kaupunkisuunnittelulautakunta jalkautui Kalajärvenkalliolle— käy sinäkin tutustumassa!

Kaupunkisuunnittelulautakunnan varapuheenjohtaja Tiina Elo (vihr.) ja
puheenjohtaja Markku Markkula (kok.) tutkimassa kartasta, kuinka luonnonsuojelualue
ympäröi tulevaa kaavaaluetta. Keskellä kuvaa Espoon ympäristöyhdistyksen
puheejohtaja Stephen Venn.

Kaupunkisuunnittelulautakunnan jäsen
Jussi Holma (kesk.) pitää Kalajärven
kalliota ihanteellisena rakennuspaikkana
– sellaisena, johon itsekin haluaisi
rakentaa.
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TADAM 2012 – Tanssin päiväleiri 3-6-

luokkalaisille 11-15.6.2012

Ota kantaa ja hieman varvastakin!

Pohjois-Espoon musiikkikoulun tanssin

päiväleiri painottuu tänä vuonna kertovaan

tanssiin. Lisäksi leirillä otetaan kantaa

erilaisiin itselle tärkeisiin asioihin -

tanssimalla. Leirin teemaan liittyen tanssia

lähestytään yhtenä viestinnän muotona,

jossa kesäleiriin soveltuen sana on vapaa.

Teemaan liittyen leirin aiheiden painotus

on teatterimaisessa tanssissa, jota tehdään

yli tanssityylirajojen. Lisäksi perehdymme

keinoihin, jolla tanssi toimii kannanoton

välineenä. Leiri soveltuu mainiosti tanssin

harrastaj ille, sekä vasta-alkajillekin.

Kurssiaika: 11 .-1 5.6. klo (9.30)10-

1 5.30(16) Paikka: Viherlaakson toimipiste

Opettaja: Toni Keski-Liikala. Hinta: 1 20e

SKEBADABADUU – Musiikin päivä-

leiri 3-6-luokkalaisille: 6.-10.8.2012!

Kitaran- ja rumpujensoittoa, rytmejä,

musatemppuja, pianon- ja bassonsoittoa,

rytmisoittimia, laulamista, bändissä

soittamista ja kaikenlaista musiikkia! Tule

kokeilemaan ja oppimaan monenlaisia

hauskoja musiikkitaitoja Pohjois-Espoon

musiikkikoulun musaleirille! Erilaisiin

soittimiin ja musiikkitehtäviin tutustutaan

ryhmässä. Aiempi soitto- tai musisointi-

kokemus ei ole välttämätöntä, vaan

jokainen tekee ja oppii omaa tahtiaan.

Kurssiaika: 6.-1 0.8. klo 10-1 5.30 Paikka:

Juvanpuiston koulu Opettajat: Tiina

Timperi ja Chris Konieczny. Hinta: 1 20e

Lue lisää Pohjois-Espoon Musiikki-

koulun kotisivulta ja ilmoittaudu leireille

8.6. mennessä!

Ilmoittautuminen lukuvuoden 2012-

2013 opetukseen on alkanut

Kalajärveltä löydät piano-, rumpu- ja

tanssitunteja ja lisää opetusvalikoimaa

löytyy mm. Juvanpuiston koululta.

Tervetuloa soittamaan, laulamaan ja

tanssimaan!

Tutustu tarjontaamme kotisivuillamme

www.pohjoisespoonmusiikkikoulu.fi.

Uutta Kalajärvellä:

Kitaran alkeisryhmä 8-11 -vuotiaille

aloittaa tiistaisin Kalajärven koululla klo

17.45-1 8.30. Opettele kitaransoiton alkeet

ryhmässä!

Syksyn tanssitunneilla on vielä tilaa,

katso lukujärjestys kotisivultamme. Tunnit

pidetään Ruskatalolla.

www.pohjoisespoonmusiikkikoulu.fi

Pohjois-Espoon musiikkikoulussa tapahtuu kesälläkin— vielä ehdit mukaan!

Kalastuskunnan ja Kalajärven Suojelu

ry:n huolet kaavan rakentamisesta pienen

ja herkän latvajärven valuma-alueelle.

Lisäksi puheenjohtaja Stephen Venn

muistutti, että kaava uhkaa edelleen

heikentää myös valtakunnallisesti

merkittävää metsäekologista yhteyttä

Nuuksion järviylängön ja Vestra-Petikon

luontoalueen välillä.

Kaava-alueen suuri koko ja

ylettyminen pitkälle nykyisen asutuksen

yli etelässä tuntui yllättävän monet. Jos

et ollut paikalla lauantaina, kannattaa

käydä tutustumassa kaava-alueeseen

omin voimin. Kallioilla kulkee punaisin

nauhoin merkattu polku.

Kiitos kaikille mukana olleille,

puheenvuoroja pitäneille ja järjestelyissä

avustaneille!

Merja Enroos

Kalajärvenkallioille merkitty reitti (valkoinen katkoviiva) Lähtee osoitteiden
Kalajärvenranta 7b ja 9 välistä suunniteltua tielinjaa noudattaen ja kulkee tummana
näkyvän kaavaalueen halki päättyen Kalajärvenrantanimisen tien päähän. Tummana
näkyvän alueen talot ovat kaavasuunnitelman mukaisia, eivätkä vielä ole olemassa.

Kartta: Espoon kaupunki
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Kalajärvellä kierteli joulun alla Kirby-

imurikauppias esittelemässä ihmelaitetta,

joka on paitsi imuri, myös tamppari,

tekstiilipesuri, tasohiomakone ja taisi se

olla jotain muutakin. Hintaa laitteella oli

kolme tuhatta euroa, ja irto-osia niin, että

ei ihan pieneen siivouskomeroon mahtuisi.

Kauppamies halusi kaksi tuntia

esittelyaikaa ja kummankin puolison

paikalle, jotta ei joutuisi antamaa samaa

esittelyä hetken päästä toiselle uudelleen.

Esittelyn ideana oli, että jotain sellaista

lähtee matoista ja patjoista irti, että laite

tuntuu suorastaan pakottavalta hankkia.

Jotkut jäsenet olivat kyselleet, josko

seura voisi ostaa tuon laitteen

vuokrattavaksi, ja siksi esittelijä sai kutsun

meillekin. Kieltämättä laite oli jossain

asiassa tehokas, mutta armottoman

kömpelö rakenteeltaan ja hankala käyttää.

Sen pyörät olivat ulkonevissa tassuissa,

jotka tarttuivat ovien pieliin. Imuri kulki

lattian pinnassa putkivarrella työntäen ja

pölypussi oli ripustettu varteen aivan kuin

1960-luvun amerikkalaisissa sarjakuvissa.

Jostain sieltä laite on peräisinkin. Pahinta

siinä oli melu. Seuran mittari näytti 85

dB(A) lukemaa parin metrin etäisyydeltä.

Ammatikseen sitä ei saisi ilman

kuulosuojaimia edes käyttää.

Toisaalta aivan lattian pinnassa makaava

turbiini teki siitä tehokkaan ja laitteen

paras osa olikin suoraan turbiinin päähän

kiinnitettävä tamppari, jonkalaista meillä

ei kokolattiamattojen puutteessa ole

koskaan kokeiltu. Siihen käyttöön sitä

olisi muuten voinut harkita, mutta lyhyellä

googletuksella selvisi, että ammattikäyt-

töön tarkotettuja tamppareita –

hiljaisempia ja paljon kätevämpiä

rakenteeltaan ja vähintään yhtä tehokkaita

– saa reilusti alle tuhannella eurolla.

Tamppariksi ei Kirbyä siis kannata ostaa.

Tampparin tarve on sitten toinen

kysymys. Esittelijä käytti pölypussin

tilalla mustia kangasliinoja, joilla pystyi

näyttämään, paljonko pölyä ja ties mitä

tekstiileistä irtosi. Olen samaa mieltä

hänen kanssaan siitä, että mielellään sen

imisi pois. Tosin en ihan viikkosii-

vouksessa patjaa noin haluaisi tampata,

tai muuten luulen, että jää pian pelkät

vieterit makuualustaksi. Sen sijaan kerran

– pari vuodessa voisin laitetta vuokrata

sillä hintatasolla, mitä Kalajärvi-seuran

laitteista on jäsenten tarvinnut maksaa.

Nyt onkin mietinnässä, olisiko tampparille

kysyntää kylän väen keskuudessa ilman,

että joku esittelee mustilla kankaanpaloilla,

miten tehokas laite on. Ja jos laite

hankitaan, niin Kirbyn sijan se on sitten

joku työsuojelumääräysten mukainen

ammattikone.

Kirby osasi muutakin. Siinä oli kasa

lisäosia, joilla sai rakenneltua

tekstiilipesurin – yhdenlaisen siihen

tampparin paikalle lattian pintaan ja

toisenlaisen letkun päähän. Niiden

pesuteho ei ollut aivan yhtä vakuuttava

kuin laitteen tamppausteho, vaikka ääni

oli yhä väestösuojelusireenin luokkaa.

Jälleen nopea googletus selvitti, että

ammattilaiskelpoisia painehuuhtelulaitteita

saa muutaman satasen hintaluokassa. Ne

ovat siis laitteita, jotka pesevät pesuineella

ja huuhtelevat heti perään jättäen takstiilin

kuivaksi. Sellainenkin voitaisiin ottaa

harkintaan seuran vuokrakalustoon, kun

höyrypesurista kohta aika jättää.

Painehuuhtelulaite sopii tekstiilien

pesemiseen, erityisesti mattojen, mutta

myös huonekalujen tai vaikka auton

istuimien. Höyrypesurikin auttaa niiden

kanssa, mutta hyödyllisimmäksi olen

höyryn kokenut klinkkerilattian saumojen

pesemisessä. Se on ollut oikeastaan ainoa

keino, jolla ne ovat puhdistuneet, mutta

vain armottoman kovalla työllä. Kirby-

miehellä oli siihen tarkoitukseen oma

lisävarusteensa – tasohiomakone, jossa

santapaperin tilalla oli "karhunkieli".

Tasohiomakone oli satasen arvoinen

imuilmalla toimiva lisävaruste imuriin.

Kirby-mies kävi kylässä — ei ostettu kolmen tonnin imuriaseuralle, mutta ostettaisiko oikea tamppari ja pesuri?
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Partiotoiminta laajenee Espoossa

Kalajärvelle, kun Espoon Partiotuki ry

perustaa alueelle uuden lippukunnan.

Espoon Partiotuen tarkoituksena on

saada uuden partiolippukunnan toimina

käyntiin ensi syksynä.

Kalajärven ympäristön asuinalueet

kasvavat vauhdilla ja sinne muuttaa paljon

lapsiperheitä, eikä lähellä toimiva

Niipperin lippukunta pysty ottamaan

mukaan toimintaansa kaikkia partioon

haluavia lapsia ja nuoria. Uudelle

lippukunnalle on näin ollen suuri tarve.

Partio on koko perheen harrastus, ja

mukaan tarvitaan vapaaehtoisia aikuisia

suunnittelemaan ja perustamaan uutta

lippukuntaa. Partiossa aikuinen saa olla

mukana tarjoamassa nuorille ja lapsille

oppimisen elämyksiä ja laadukasta vapaa-

ajan toimintaa. Vaikka partio on

nuorisojärjestö, tarvitaan toimintaa

tukemaan ja vetämään aikuisia.

Mukaan pääsee ilman aiempaa

kokemusta. Partio on tarkoitettu kaikille,

joita kiinnostaa monipuolinen ja

luonnonläheinen toiminta yhdessä toisten

kanssa. Partiossa toimitaan omanikäisten

lasten ja nuorten ryhmissä, lisäksi

partiolippukunnassa on erilaisia

johtajatehtäviä yli 1 5-vuotiaille. Partiossa

on koulutukset ja oppaat johtaj ille sekä

valmista ohjelmaa viikoittaisiin

kokouksiin, joten partioon voi helposti

tulla mukaan ilman aiempaa kokemusta.

Partiossa pääsee yhden harrastuksen

sisällä kokeilemaan paljon erilaisia asioita

turvallisessa ympäristössä.

Partiossa voi tehdä kaikkea kiipeilystä

ruuanlaittoon ja retkistä työntöautojen

rakenteluun. Monille tärkeintä partiossa

ovat ystävät ja jokaviikkoinen tapaaminen

oman ryhmän kanssa.

Partiolippukuntaa puuhaava väki on

mukana Kalajärvipäivän tapahtumassa

lauantaina 16.6. Tule tutustumaan!

Lisätietoja:

Järjestösihteeri Susanne Nylund, Espoon

Partiotuki ry

susanne.nylund@partio.fi,

p. 09 8865 1212 (gsm 045 675 9901 )

Espoon Partiotuki ry suunnittelee uuttapartiolippukuntaa Kalajärvelle

Susanne Nylund opasti tikkupullan tekoa partiotoiminnasta kiinnostuneille
Ruskatalon pihamaalla 19.5.

Sekin vaati siis 85 dB pohjamelun

toimiakseen. Mutta idea oli rautainen.

Piti heti mennä hakemaan autotallista

parin kympin hintainen sähkökäyttöinen

tasohiomakone, ja toden totta. Karhun-

kielen kanssa ja pelkällä vesitilkalla se

puhdisti klinkkerin saumoja siinä kuin

höyrypesurikin. Kun sitten muutaman

päivän päästä aloin tosissani pestä

saumoja, huomasin, että yhtä rankkaa

hommaa tuo on isolla pinta-alalla kuin

höyrypesurikkallakin. Mutta tasohioma-

kone ei olekaan tehokkain laj issaan.

Kirby-esimerkin innoittamana päätin

ottaa työvoiton muutamasta pinttyneim-

mästä tahrasta kylpyhuoneen karheimmissa

lattialaatoissa. Höyryllä ne eivät ole

lähteneet, eikä tasohiomakonekaan ottanut

kaikkea ennen kuin karhunkieli hioutui

sileäksi. Sen sijaan akkuporakoneseen

kiinnitetty karhea hiomakiekko toimi.

Vettä vain sekaan ja menoksi! Ja kättä

vähän suojaksi, että ei lennä kuravesi

seinille, mutta puhdasta tuli.

Saumakohtia hioessa ei edes hirvitä

sauman kuluminen. Jos kuluu, niin sehän

vain siliää ja hylkii jatkossa likaa

paremmin (ainakaan en huomaa, että

sauma-aineessa olisi pintakerrosta, joka

kuluisi samalla tavalla kuin esim.

sliipatussa betonivalussa oleva lasimainen

pinta kuluu).

Kirby-miehen vierailu oli innoittava.

Nyt tiedän, mikä on kodin monipuolisin

kone. Se ei ole Kirby, vaan akkuporakone.

Sillä saa kaakelit ja varsinkin saumat

puhtaaksi silloin, kun mikään muu ei enää

auta. Viime syksynä sahasin omena-

sosemyllystä kammen poikki hetkeä ennen

tenniskyynärpään tuloa ja panin akku-

porakoneen tilalle. Nyt on soseen

vääntäminen yhtä juhlaa. Naapurissa sillä

porattiin maisseihin rei'ät saslikitikuille,

ja saapa sillä skumppapullonkin auki hän,

joka ei ole erikoistyökaluilla varustautunut

suurkuluttaja. Yksi asia siinä Kirbyssä

tosin oli, jossa akkuporakone ei auta. Sen

tasohiomakoneeseen oli tyyny hartia-

hierontaa varten. Sekin 85 dB (A) , eli ei

kaikkein herkimpiä hierontahetkiä varten.

Mutta tamppari ja painehuuhtelulaite

saattaisivat olla tarpeen kaikille

akkuporakoneenomistaj illekin. Mitäs

mieltä olette. Hankitaanko seuralle

sellaiset? Mielipiteitä toivotaan

osoitteeseen kalajarvi@gmail.com.

Jari Kaponen
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Autohuolto

Multiprima
• Huollot
• Korjaukset
• Asennukset
• Huoltoauto
• Rengastyöt ja -vaihdot
• Myös USA- ja 4x4-autot
• Hinaus- ja noutopalvelu
• Myös työajan ulkopuolella,
päivystys 24h

Vihdintie 63
0400-509 242

Nyt myös ilmastointi- ja Webasto-
huollot ja korjaukset
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Pohjois-Espoon Ponsi sai virallisen alkunsa 19.1 .1 982,

jolloin pidettiin perustava kokous Niipperin koululla.

Kolme pientä seuraa lakkautettiin ja perustettiin uusi

isompi seura, joka sai äänestyksen jälkeen nimen Ponsi.

Nimi tuli siitä, että yhdentymisen eteen oli ponnisteltu

jo pari vuotta. Perustava kokous valitsi kuusi jaostoa:

jalkapallo, hiihto, lentopallo, kuntoliikunta, yleisurheilu

ja naisjaosto. Hiihto- ja jalkapallojaokset oli alunperinkin

tarkoitus pitää kilpailutoimintaa harjoittavina, mutta

myös muut jaokset pitivät omia kilpailuitaan. Suurimpana

tapahtumana ensimmäisenä vuonna oli Niipperin hölkkä,

joka juostiin loistavissa olosuhteissa. Jäsenillä oli

ensimmäisenä vuotena suuri innostus ja halu osallistua

tapahtumiin. Tämä sama innostus näkyy vielä

nykypäivänäkin jalkapallossa ja salibandyssä. Joukkueilla

on paljon treenejä ja turnauksia, joissa vanhemmat ovat

innokkaasti mukana.

PEP 30 v juhlat

PEP:n 30 v juhlat vietettiin aurinkoisessa säässä

lauantaina 19.5.

Iloisen näköisiä lapsia ja vanhempia osallistui futiksen,

salibandyn, lentopallon ja hiihdon leikkimielisiin

toimintapisteisiin. Lapset saivat muistoksi PEP 30 v

ilmapallon ja buffetista sai ostaa suolaista ja makeaa

syötävää.

PEP:n puheenjohtaja Kari Alho piti juhlapuheen.

Taneli Haara toi piirin tervehdyksen juhlaan. Puheiden

jälkeen kutsuvieraat eli entiset puheenjohtajat ja majan

rakentajat sekä johtokunta ja joukkueiden edustajat

siirtyivät majalle kahville.

Tästä on hyvä jatkaa eteenpäin akviivista toimintaa

kasvavassa kyläseurassa.

Teksti: Heli Uusnäkki

Kuvat: Ari Backman

Pohjois-Espoon Ponsi 30 vuotta
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Jäsenetuja Kalajärvi-seuran jäsenille
Höyrypesurilla tehoa siivoukseen

Höyrypesuri on verraton väline kodin pintojen pesemisessä. Päivittäiseen tai edes viikoittaiseen

käyttöön sitä harva tarvitsee ja siksi se onkin kätevintä vuokrata tarvittaessa. Höyrypesuri pesee ja

desinfioi ilman pesuaineita niin isot pinnat kuin pienetkin kolot. Aivan lyömätön se on kaakeli- ja

klinkkeripintojen saumojen puhdistuksessa. Höyry tappaa pölypunkit patjoista ja soveltuu myös

monien muiden tekstiilien ja huonekalujen pesemiseen. Konevuokraamosta höyrypesurin saa parilla

kympillä vuorokaudeksi. Kalajärvi-seura tarjoaa markkinoiden tehokkaimman höyrypesurin jäsenilleen

hintaan 10 euroa/vrk tai 20 euroa/viikko.

Kosteusilmaisin paljastaa riskit

Rakennekosteusilmaisimella voi pintoja rikkomatta etsiä mm. puu-, muovi ja betonirakenteista

haitallisia kosteusesiintymiä. Jokaiselle asunnon haltijalle laite antaa arvokasta tietoa rakennuksen

kunnosta. Millä muullakaan tavalla saisit selville, onko seinä tai lattia kostunut kaakelin tai muovimaton

takaa niin, että rakenteet ovat kohta vaarassa? Asuntokauppoihin valmistauduttaessa kosteusilmaisimen

avulla voi tehdä esiselvityksiä ennen ammattimaisen kuntoarvioinnin tilaamista. Rakentajalle tai

remontoijalle kosteusilmaisin kertoo mm, onko betonilattia riittävän kuiva päällystettäväksi tai puu

maalattavaksi. Laite on myös arvokas apu vaikkapa lasikuituveneen, matkailuvaunun tai -auton

kuntoa selvitettäessä. Hinta on 10 euroa/vrk.

Säästä henkesi, käytä turvavaljaita

Tarjoamme seuran jäsenille putoamissuojan turvavaljailla hintaan 10 euroa/vrk tai 20 euroa/viikko.

(Konevuokraamossa hinta on 20 euro/vrk). Valjaissa on automaattisesti kiristyvä köysi, joka

mahdollistaa vapaan liikkumisen vaikkapa kattotöissä, rännin puhdistuksessa taikka lumen pudotuksessa.

Kattotöiden puutteessa voit kysyä varastostamme myös juomakoreja kovimpaan kiipeilyintoon.

Oksahaketin

Oksasilppurilla haketat risut ja oksat vaikkapa kompostin seosaineeksi tai katteeksi pensaiden

juurille. Tarjoamme seuran jäsenille Eliet Minor-haketinta hintaan 30 euroa/vrk.

Eliet Minor on kokoonsa nähden hämmästyttävän tehokas silppuri. Silppuaa oksat 60mm paksuuteen

saakka. Huomaa, että laite vaatii kuljetusta varten pakettiauton tai peräkärryn. Paino on 65 kg.

Kuljetuspalvelu Kalajärven alueella 20 euroa/meno-paluu.

Nuotio-ohukaispannut

Räiskäleiden paistaminen nuotiolla on hauska ohjelmanumero retkellä tai vaikkapa pihajuhlissa.

Nuotiopannuja et päivittäin keittiössä tarvitse, joten pannut kannattaa vuokrata. Hinta kolmelle

pannulle on 5 euroa/viikko.

Äänentoistolaitteet

Seuran äänentoistolaitteilla järjestyy syntymäpäivä- ja valmistujaisjuhlien tai vaikkapa häiden

juhlapuheet ja taustamusiikki isommissakin tiloissa. Niihin voi kytkeä myös erilaisia soittimia aina

pieneen bändiin saakka. Laitteisto pitää sisällään 8-kanavaisen mikserin, kolme aktiivikaiutinta,

subwoofer 300W (jatkuva teho) ja kaksi 1 50W satelliittia ylä- ja keskiäänille, kapulamikki

laululle/puheelle ja yksi ”madonna” pantamikki, telineet kaiuttimille, yksi mikrofoniteline sekä kaapelit.

Kalajärvi-Seura tarjoaa laitteiston jäsenilleen hintaan 30 euroa/vrk (hinta ei sisällä langattomien

mikkien 9V paristoja). Hinta sisältää lyhyen opastuksen laitteiston käyttöön. Kalusto vaatii

autokuljetuksen ja reipasta kantoapua. Tarvittaessa kuljetus, asennus/purku ja käytön opastus paikan

päällä erikseen sovittavaan hintaan.

Tiedustelut ja varaukset sähköpostilla kalajarvi@gmail.com tai puhelimitse:

Äänentoistolaitteet 050-585 7710, kaikki muut varusteet: 040-526 9208.

Palaute vuokravälineistä ja toiveet tulevista hankinnoista ovat tervetulleita!
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31.6.2012 15 €

Jäsenmaksulasku

Kalajärvi-Seuran jäsenmaksu 2012

Kalajärvi-Seura on asumismuodosta riippumaton kaupunginosayhdistys, jonka tavoitteena on lähiympäristön kehittäminen,

viihtyisyyden parantaminen ja asukkaiden edunvalvonta.

Jäsenyys Kalajärvi-Seurassa ei sido mihinkään, eikä Kalajärvi-Seura puhu sinun suullasi. Toisin sanoen, vaikka seura

pyrkii vaikuttamaan kirjelmin, lausunnoin ja neuvotteluin alueemme asioihin, emme vetoa siinä yhteydessä jäsenmääräämme,

emmekä väitä, että edustaisimme yleistä mielipidettä. Päinvastoin, tärkeimmissä asioissa pyrimme luomaan verkostoja,

joissa mahdollisimman laaja joukko asukkaita ilmaisee itse mielipiteensä. Näin vaikuttaminen on tehokkaampaa ja pienen

asuinalueen joukkovoima näkyy ja kuuluu.

Toimintamme on hyvin kustannustehokasta – pääasiassa talkootyötä. Rahoitamme toimintamme jäsenmaksuilla, kau-

pungin avustuksella ja tämän lehden ilmoitustuloilla. Budjetti on pieni, mutta sillä saadaan paljon aikaan. Kanna sinäkin

kortesi kekoon!

Jäsenyys on perhekuntakohtainen. Yhdellä jäsenmaksulla voit ilmoittaa jäseniksi kaikki perheessäsi asuvat. Erittele

tällöin nimet lisätietojen kohdalla tai ilmoita ne sähköpostitse osoitteeseen kalajarvi@gmail.com.

Voit säilyttää jäsenyytesi tai liittyä uudeksi jäseneksi maksamalla tämän pankkisiirron mukaisen jäsenmaksun 15 euroa

tilillemme 31 .6. mennessä. Käytä viitenumeroa 54111 .




