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Kalajärvellä nyt
Kummasti se syksy aina vuosi vuoden jälkeen saapuu

uudestaan, tänäkin vuonna kauniin, kuuman kesän jälkeen.

Säät todella suosivat kesän ja syksyn tapahtumia kuten perinteistä

Kalajärvi-päivää sekä tiettävästi ensimmäistä kertaa tässä

laajuudessa pidettyjä järvitalkoita. Näistä kummastakin kerrotaan

tarkemmin tämän lehden sivuilla. Järvitalkoot saivat positiivista

huomiota myös Länsiväylä-lehdessä.

Tässä lehdessä on myös kirjoitus varmastikin kaikkien alueen

asukkaiden huomiota herättävästä Kivilinnasta. Harvempi

kuitenkaan tuntee sen historiaa ja syntytarinaa. Kalajävi-lehden

toimituksella oli iso ilo saada haastattelu omistaj ilta. Edellisen

haastattelun antamisesta olikin kulunut jo 40 vuotta. Tässä

haastattelun antamisessa painoi eniten omistaj ien tuntema suuri

kotiseuturakkaus ja halu suosia oman kylän julkaisua.

Hyvin merkittävä viimeaikainen asia alueellamme on

Metsämaan kentälle saatu tekonurmi. Sillä on suuri merkitys

liikunta- ja harrastusmahdollisuuksiimme ja se on myös

kaunistus maisemalle elämää sykkivänä värikkäänä keitaana

syysiltojen pimeydessä. Kiitos tekonurmesta kuuluu tietysti

sen teettäneelle Espoon kaupungille, myös Pohjois-Espoon

Ponnen vahvassa nousukiidossa olevalle toiminnalle. Tekonurmen

saaminen kotikentälle on ansaittu tunnustus PEP:n uutteralle

toiminnalle sekä urheilun että järjestötyön saralla.

Aktiivinen on myös Pohjois-Espoon Asukasfoorumi, joka

järjestää jälleen asukasillan Ruskatalon auditoriossa torstaina

10.11.2011 kello 18-21. Illan teemana on asumisviihtyvyys ja

yhteisöllisyys. Tilaisuudessa mukana mm. peruspalveluministeri

Maria Guzenina-Richardson. Asukastilaisuuden koko ohjelma

löytyy verkko-osoitteesta:

http://personal.inet.fi/yhdstys/peaf/asukasfoorumi_10.11 .2011 .pdf

Luvassa on myös toinen asukastilaisuus, joka käsittelee

Vihdintie parantamista, ja sen järjestävät ELY, Espoo ja

Destia. Alustavaksi ajankohdaksi on ilmoitettu 22.11.

Ruskatalolla klo 17.30-20.00.

Jos mielessäsi on aiheita, joista haluaisit kirjoitettavan tähän

lehteen tai haluat itse liittyä Kalajärvi-lehden toimituksen

joukkoon, ota rohkeasti yhteyttä.

Muistathan myös kotisivumme www.kalajarvi.org

Kuulasta ja raikasta syksyä kaikille kyläläisille !

Monica Jägermalm, puheenjohtaja

Kalajärvi-seura ry

puheenjohtaja@saunalahti.fi

2/111.11.2011
Kalajärvi-Seura tiedottaa
Julkaisija: Kalajärvi-Seura r.y. Sähköposti: hallitus@kalajarvi.org Toimitus:

Monica Jägermalm, Merja Enroos, Mari Myyrä, Jari Sirkiä, Satu Klemi
(Pohjois-Espoon Musiikkikoulu). Kari Alho (Pohjois-Espoon Ponsi), Taitto:
Jari Kaponen, Painos: 1200 kpl, Painopaikka: Pekan Pikapaino

Kaavoituksesta
Kuten kevään lehdessä kerroimme, Kalajärvenkallioiden

kaavaan liittyvä järviselvitys on loppusuoralla ja kaupungin

edustaj illa on tarkoitus järjestää kallioihin liittyvästä

kaavaehdotuksesta erillinen asukasilta. Asukasilta järjestetään

ensi vuoden alussa. Asukasillassa tullaan esittelemään mm.

järviselvityksen tulokset ja järven tilanparantamiseen tähtäävät

toimenpiteet. Seuraa kaupan ja kirjaston ilmoitustauluja sekä

Kalajärvi-Seuran nettisivuja, joilla tiedotetaan tilaisuuden

ajankohdasta.

Lisätietoja kaava-asioista löytyy Espoon verkkosivuilta

(www.espoo.fi

- > kaavoitus -> valitse: avoin espoo tai karttapalvelu).

Tule tekemään lehteä!
Lehden tekeminen on kivaa ryhmätyötä. Tarvitaan juttujen

kirjoittaj ia, kuvaajia, mainostaj ia ja taittaja.

Jos sinulla on pöytälaatikossa juttuja, jotka jollain tavalla

liittyvät asuinalueeseemme tai elämänmuotoon täällä, paikallisiin

harrastuksiin, historiaan taikka tavoitteisiin kehittää aluettamme,

tai jos haluat vain kokeilla kirjoittajan lahjojasi, niin ilmianna

itsesi. Myös valokuvat kylän menneistä vaiheista yhtä hyvin

kuin ajankohtaisista asioista ovat tervetulleita.

Jos taas lehden tekeminen kiinnostaa visuaalisena

sommitteluna, tarjoamme myös sen harjoitteluun tilaisuuden.

Tulemalla mukaan tiimiimme, saat sivuntaitto-ohjelman

tietokoneeseesi ja koulutuksen sen käyttöön. Ja jotta kokonaisuus

olisi taloudellisestikin toimiva, ovat ilmoittajat lämpimästi

tervetulleita sponsoroimaan paikallista lehteä ja hyötymään

hyvin kohdentuvasta mainonnasta lehdessä, joka luetaan

kannesta kanteen ja säilytetään pitkään.

Jos lehden tekeminen kiinnostaa, niin lähetäpä vaikka

sähköpostia puheenjohtajallemme: puheenjohtaja@saunalahti.fi.
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MITEN VAIKUTAT LÄHIJÄRVESI

HYVINVOINTIIN?

Vältä lannoitteiden tai rikkaruoho-

myrkkyjen käyttöä puutarhassasi. Jos

joudut käyttämään niitä, valitse vain

biohajoavia tuotteita, jotka soveltuvat

vesistön läheisyydessä turvallisesti

käytettäviksi.

Vältä tontin tai erityisesti rantatontin

puuston ja vesirajan kasvillisuuden poistoa,

sillä järven ympäristön kasvisto sitoo

ravinteita tehokkaasti.

Suosi pihan rakennuksessa vettä

läpäiseviä pintoja. Laaja kiveykset ja

asfalttialueet lisäävät hulevesien kertymistä

ja ravinteiden kulkeutumista järveen.

Älä pese mattoja järvessä, vaan käytä

kunnallisia pesupaikkoja tai pesuloita.

Käytä veneen pesemiseen vain vettä

tai jos pesuainetta on pakko käyttää, käytä

100 % vesistöihin biohajoavia tuotteita

ja siirrä vene pesunajaksi kauaksi rannasta.

Vältä pihan tai ajotien suolausta talvella,

suosi hiekkaa.

Älä pese autoasi tai muutoin käytä

pesuaineita pihallasi, sillä ne päätyvät

hulevesien mukana järveen.

Hulevedeksi kutsutaan rakennetuilta

alueilta poisjohdettavaa sade- ja

sulamisvettä. Näitä vesiä syntyy erityisesti

kaduilta, teiltä ja rakennusten katoilta

muodostuvana pintavaluntana. (Lähde:

Wikipedia.)

Järvitalkoot
Kalajärven asukkaat järjestivät syyskuun

alussa Kalajärven nimikkojärven kunnos-

tustalkoot.

Tähän asti asukkaat ovat kunnostaneet

omia rantojaan omaan tahtiin. Tuntui

luontevalta kutsua kokoon talkoot ja tehdä

jotain yhdessä, kertoo talkoot ideoinut

Vesa Tuovinen.

Paikalle oli kutsuttu myös Espoon

ympäristökeskuksen limnologi Eeva

Nuotio kertomaan järvien kunnostamisesta.

Järvikasveilla on tärkeä rooli järven

ekosysteemissä ja niiden poistaminen

kokonaan saattaa edesauttaa esimerkiksi

sinilevän lisääntymistä järvessä, Nuotio

kertoi.

Järvikasvien niittämisen kanssa kannatta

olla varovainen, sillä jotkut laj it saattavat

riehaantua niittämisestä. Esimerkiksi

karvalehti lisääntyy pelkistä varren

palasista. Niitto ei myöskään välttämättä

tehoa esimerkiksi ulpukan ja lumpeen

poistoon, vaan ne tulisi mahdollisuuksien

mukaan poistaa juurimukuloita myöten,

Nuotio sanoi.

Limnologin info-osuuden jälkeen

talkooporukka päätti, että järven niiton

kanssa ollaan varovaisia ja niiton suhteen

tehdään pieni koealue. Talkooporukka

valitsi järven pohjoispäädystä kahden

laiturin välisen alueen, joiden välistä

niitettiin pääasiassa lumpeen ja uistinvidan

varsia sekä hieman ulpukkaa. Alue

valokuvattiin ennen niittoa, jotta voidaan

seurata millä aikavälillä ja mitä

kasvillisuutta niittokohtaan palaa.

- Asiaa tuli niin paljon että päätimme

organisoida säännöllistä toimintaa

huolehtimaan järvemme hyvinvoinnista.

Järven kunnostus ei ole pelkkää lumpeen

niittoa. Tarvitaan ensin tietoa esimerkiksi,

siitä mitä kasveja järvessä kasvaa ja mitä

kaloja siellä esiintyy. Ja tarvitaan

suunnitelma, kommentoi Petri Siberg,

yksi talkoisiin osallistuneista.

Kalajärvi on pieni ja matala järvi jonka

ympärillä on noin 50 vakituista kiinteistöä

ja kymmenkunta kesämökkiä.

- Kalajärvi on vielä suhteellisen terve

järvi. Mutta sen tila on silminnähden

muuttunut viimeisen viiden vuoden aikana.

Siispä yritämme olla ennakoivia ja toimia

ennen kuin on liian myöhäistä, sanoi

Mikko Myyryläinen, vastaperustetun

Kalajärven suojelu ry:n puheenjohtaja.

- Meillä on tilanne vielä toistaiseksi

paljon parempi kuin muilla Espoon järvillä.

Toivomme, että järvemme kunto ei

huonone vaan päinvastoin paranee

tulevaisuudessa. Toivomme myös, että

saamme kaupungin mukaan talkoisiin,

summasi Myyryläinen.

Merja Enroos



4

Kalajärvipäiviä vietettiin perinteisesti Saudarkrokurin

leikkipuistossa Kalajärven keskustan tuntumassa. Puistoon

saapui paljon lapsia ja aikuisia nauttimaan aurinkoisesta lauantai-

iltapäivästä. Tänä vuonna ohjelmassa oli perinteisen tarjooman

lisäksi jotain aivan uutta, sillä Kalajärvipäivillä esiintyi

ensimmäistä kertaa bändi. Edellisenä vuonna oli tosin 'pikkubändi';

Viki vaimonsa Paulan kanssa, mutta nyt olivat mittasuhteet

hulppeat. Kalajärveläisistä koottu RadiusOne-bändi pistettiin

kasaan viime keväänä Jari ”Viki” Sirkiän toimesta ja bändi

harjoitteli ahkerasti kesäkaudellakin. RadiusOne esitti

Kalajärvipäivän yleisön iloksi Suomi-rokkia ja ulkomaisia pop-

ja rock-klassikoita. Bändin suosio oli suuri ja toiveissa on uusi

keikka ensi vuodelle.

Lasten lelukirpputori veti ostaj ia ja myyjiä, kuten ennenkin

ja tapahtuman ilmaistarjoilu maistui menon ja meiningin ohessa.

Tarjolla oli mehua, kahvia ja pullaa sekä tietenkin

makkaranpaistoa ja lapsille vielä jäätelöäkin. Vain arvat sekä

aasiratsastus maksoivat muutaman kolikon verran, mutta niistä

maksoikin mielellään, sillä arpajaispalkinnot olivat ensiluokkaisia

mm. Huimalan perhelippuineen, McDonaldsin ateriakortteineen

sekä Kalajärven oman Pieni Hiushuoneen kampaamotuotteineen.

Monivuotinen tukia ja yhteistyökumppani Purppurataivas oli

päässyt paikalle myymään edullisesti hienoja tuotteitaan.

Lasten leikkikilpailuissa kisailtiin yhdellä kädellä rantalento-

pallolla parin kanssa, sählypallojen tarkkuusheitossa, mölkky-

pelissä sekä sähköisen reagointinopeuspelin näppäryydessä.

Hauskana yllätyksenä päivän yllätysnähtävyydeksi saatiin

ystävällisen järjestysmies Pekan klassisen komea amerikanrauta:

Oldsmobile 88 Super vuosimalli 1 956. Autossa on 324

kuutiotuuman (=5,3 litraa) V8-moottori, automaattivaihteisto,

tehostettu ohjaus ja jarrut. Auto on tuotu suomeen Illinoisista

USA:sta 2007 ja on museorekisteröity.

Kalajärvi-Seura kiittää lämpimästi yhteistyökumppaneitaan,

jotka mahdollistivat Kalajärvipäivän: Eerola-yhtiöt, R.M.

Heino, Kalajärven sivuapteekki, Kalajärven Valintatalo, Pieni

Hiushuone, Purppurataivas, Klaukkalan K-Citymarket, Nestlé,

Vaasan-leipomo, Huimala, McDonald’s Varisto, Lahja Rosa ja

Kultajousi sekä aasien emäntä Maisa.

Merja Enroos

Paikallisbändin debyytti kruunasi Kalajärvi-päivän
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Toukokuussa 2011 päätti joukko

kalajärveläisiä musiikinsoitonharrastaj ia

kokeilla siipiään ja testata josko yhdessä

soittaminen onnistuisi vai olisiko tuloksena

kakofoniaa. ”Kyläläisistä” löytyi ainekset

perusbilebändin kokoonpanoon mutta basisti

uupui, joten ei muuta kuin sopivasti

ilmestyvään kevään Kalajärvi-lehteen ilmoitus

Bändi hakee basistia. ”Pätevyysvaatimuksena

ei ollut muuta kuin kyky erottaa bassonkaula

pullonkaulasta mutta ilmoitukseen vastannut

Janne oli kyllä enemmän kuin valmis

hyppäämään mukaan”, muistelee

bändialoitteen puuhamies Viki. Oma kalusto

oli kunnossa ja kokemusta bändissä

soittamisesta oli jo kertynyt vuosien varrelta.

Ensimmäisissä harjoituksissa Janne vielä

rohkaisi itsensä ja tarttui myös laulajan

rooliin bassonsoiton ohessa.

”Ekat treenit vedettiin rumpali Antin

viihdekeskushuoneessa ja tulos yllätti

positiivisesti, osa harjoituksista saatiin jopa

taltioitua kännykkäkameralla”, naurahtaa

kitaristi Tomi. ”Aivan klassinen

autotallimeininki mutta hauskaa oli”,

vahvistaa Antti. Laulupuolta vahvistettiin

vielä kahdella naissolistilla. ”Johannan ja

Paulan mukaantulo mahdollisti huomattavasti

laajemman biisivalikoiman ja toi aivan uutta

dynamiikkaa koko lauluhommaan”,

vakuuttelee syntikkavelho Ilkka.

RadiusOne harjoitteli kesän ajan

esiintymistä elokuun Kalajärvipäiville ja

keikka saikin sen verran positiivista palautetta

että hommaa jatketaan laajentamalla biisisettiä

kattamaan toivotuimmat hää- ja

synttärijuhlakipaleet. Muutaman kymmenen

kotimaisen ja ulkomaisen klassikon joukosta

löytyy tuttuja ralleja vuosikymmenten

varrelta. ”Tarjontaa terästetään ajankohtaisilla

kesähiteillä ja tilaajan toiveitakin

kuunnellaan”, tarkentaa bändissä kitaraa

soittava Viki. Nykyisin bändillä on jo

vakituiset treenitilat ja kunnon yhteisöbändin

tyyliin toivomuksena on että myös muita

soitonharrastaj ia liittyisi mukaan, esimerkiksi

viulisti tai jonkin puhallinsoittimen taitaja.

Mikäli olet kiinnostunut

tilaamaan RadiusOne-

bändin juhliisi /

tilaisuuteesi soittamaan tai

olet kiinnostunut

harjoittelusta bändin

kanssa, niin ota yhteyttä:

050-585 7710 / Viki.

RadiusOne
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Kukaan Pohjois-Espoolainen ei varmasti

ole välttynyt tietämästä jylhästä Kivilinnasta

Örkkiniityntiellä. Kivilinnan historia kiinnostaa

varmasti monia ja sen historiasta liikkuu mitä

erikoisimpia huhuja "varmana tietona".

Esimerkkinä mainittakoon Kivilinnan

rakentaminen muka sodan aikana Pääesikunnan

käyttöön, jossa mm. Marsalkka Mannerheim

olisi sotasuunnitelmia tehnyt.

Itse olin ollut Kivilinnan omistavan Inkeri

Alttilan kanssa kerran tekemisissä työni

puolesta. Tällöin kerroin olevani kovin

kiinnostunut tekemään artikkelin Kivilinnan

historiasta. Inkeri sanoi kertovansa minulle

mielellään Kivilinnasta, koska osoitin asiaa

kohtaan niin suurta mielenkiintoa, mutta

haastattelua he eivät ole antaneet 40 vuoteen.

Asia pyöri kumminkin jatkuvasti mielessäni

ja lopulta päätin rohkaista itseni kysymään

haastattelua, vierailemalla henkilökohtaisesti

paikan päällä. Kivilinnassa minut otti vastaan

miellyttävä Inkeri Alttila, tunnisti minut

ulkonäöltä ja kun hänelle selvisi minun olevan

Kalajärvi-seurasta ja että artikkeli tulisi tähän

lehteen, niin hän sanoi, että siinä tapauksessa

hän antaa mielellään haastattelun. Kun menin

tekemään haastattelua, kutsui Inkeri paikalle

myös poikansa Joukon, joka oli isänsä kanssa

Kivilinnaa rakentanut ja tiesi paljon

yksityiskohtia.

Kivilinnan historia liittyy kuin liittyykin

sodan aikaan, mutta aivan toisella tavalla.

Sodassa palvellessaan Veli Alttila sai vision

siitä, minkälaisen talon hän rakentaa sodan

loputtua. Hän teki rintamalla puusta ja tuohesta

juuri Kivilinnan näköisen 40x40 kokoisen

luonnoksen. Sodan jälkeen Asuttamispäällikkö

Veikko Vennamo antoi sotaveteraaneille luvan

rakentaa. Antoi siis nimenomaan luvan

rakentaa, eikä niin että valtio olisi esimerkiksi

lahjoittanut sodassa alusta loppuun palvelleelle

ja jalkoihin sekä alavatsaan haavoittuneelle

veteraanille tontin. Laajalahdessa asuessaan

Veli ja Inkeri Alttila näkivät lehdessä

ilmoituksen myytävästä tontista, jonka sitten

ostivat vuonna 1954.

Ensin rakennettiin pikkumökki ja Kivilinnan

rakentaminen alkoi 1958, rakennus valmistui

ensin puuvuorauksella. Veli oli töissä

rakennusmestarina firmassa, joka puolestaan

teki töitä Helsingin kaupungille. Kaupunki

purki silloin kivetystä Hämeentieltä ja kivet

ajettiin mereen ja kaatopaikalle. Tästä Veli

sai ajatuksen, että hän tekee ulkovuorauksen

kivestä, jos saisi kivet ilmaiseksi kaupungilta.

Ja niinpä hän sai. Vain polttoaine piti maksaa,

kun kuorma-autot toivat kiviä Espooseen.

Elettiin vuotta 1965.

Siihen aikaan tontille tuli vain kaksi pientä

polkua, eikä ajotietä ollut olemassakaan.

Kuorma-autot ajoivat kivet noin kilometrin

päähän tontista isolle kirpputorille, josta ne

talvella ajettiin edelleen hevosella 200m

päähän pienelle kirpputorille. Siitä Veli rahtasi

ne kottikärryllä tontille. Monesti sementti tuli

mukana helsingistä bussissa 40kg säkissä.

Samoilla keinoilla kulkivat lauta ja koolinki.

Kesällä kantamalla, talvella Tolppolan

hevosella.

Veli piti naulareppua polveaan vasten, sen

päälle asetteli kiven ja moskalla hakkasi kiveä

muotoillen ne näin sopiviksi. Sitä mukaa, kun

kivivuoraus nousi, tehtiin tellingit aina

korkeammalle ja sinkkiämpäreillä Veli kantoi

kivet ylös ja muurasi ne.

Veli teki betonin käsin ja kivi kiveltä

muurasi kaiken yksin, apunaan vain noin 10-

vuotias poikansa Jouko. Eräänä keväänä Jouko

oli hakemassa kivikuormaa pulkalla, kun

kiviröykkiöstä paljastui iso ampiaispesä.

Ampiaiset hyökkäsivät pojan kimppuun pistäen

kasvoihin ja koko kehoon. Joukon lähtiessä

kotiin juosten ja kaatuillen, ampiaiset seurasivat

ja hyökkäsivät pistäen myös matkalla. Jouko

sanoi kotonaan, ettei hän enää mene

kiviröykkiölle, koska siellä on ampiaispesä.

Isä kävi hävittämässä ampiaispesän todeten,

että nyt se on pois ja niin poika jatkoi

sisukkaasti kivien tuomista tontille. Joukolla

oli myös vihreä koulureppu, johon isä oli

tehnyt vanerista väliseinän. Selän puolelle

tulivat koulukirjat ja toiselle puolelle mahtui

yksi kivi, jonka Jouko aina toi tullessaan

koulusta kotiin.

Veli Alttila on yksin suunnitellut ja

toteuttanut Kivilinnan, ulkopuolisia työmiehiä

Kivilinna



7

ei ole rakennuksella käytetty. Paitsi mainittu

poikansa, jolle isä teki ihan oman työkalunkin;

25 cm pitkän kiviporan, johon oli tehty

roiskesuoja auton sisärenkaasta. Tällä poralla

Jouko porasi reikiä kallioon dynamiittia varten.

Kuten mainittu, Veli teki betoninkin ensin

käsin. Jouko osti betonimyllyn vuonna 1970

helpottaakseen työn tekemistä. Aluksi

epäileväinen Veli suostui kuitenkin lopulta

ottamaan betonimyllyn käyttöön huomatessaan

kuinka kätevä se on verrattain lapiolla betonin

sekoittamiseen. Kivilinna on valmistunut

täysin käsityönä, ei ole ollut teollisia nostimia

tai muita työkaluja apuna.

Rakennuksessa on viisi parveketta, joiden

vahvistuksena on käytetty ratakiskoa. Myöskin

kaariholven vahvistuksena on käytetty samaista

ratakiskoa. Veli taivutti ratakiskon oikeaan

kaarevaan muotoonsa hiekkakuormaa tuovan

kuorma-auton ja kettingin avulla. Kivilinna

valmistui 1 974, jolloin Veli sai kiinnittää

valmistumisvuodesta kertovan laatan

elämäntyöhönsä. Itse rakennuksen valmistuttua

Veli ei malttanut lopettaa vaan rakensi mm.

vuonna 1975 kaarisillan, jolle Inkeri antoi

nimen "Monrepos-silta".

Kivilinnassa asuttiin ja elettiin aivan

normaalisti, kunnes 1970-luvun loppupuolella

Espoon rakennusviranomaiset saivat mieleensä,

että rakennus oli laiton. Alueella oli asemakaava

omakotitaloille ja viranomaisten mielestä

rakennus oli kerrostalo, koska se oli neljässä

kerroksessa, osa kylläkin kallion sisällä. Veli

kävi taistelun viranomaisia vastaan, lopulta

voittaen kiistan. Viranomaiset halusivat

kumminkin viimeisen sanan. "Hissiä ette sitten

rakenna ! " Ei rakennettu. Tänä päivänä saisi

rakentaa vaikka kellarista katolle.

Kivilinnassa on n. 1 m paksuiset seinät.

Erittäin järkevällä rakennustavalla rakennus

pitää helposti lämmön sisällään kylmällä

ilmalla ja puolestaan hellesäällä sisätila on

miellyttävän viileää.

Viranomaisten oli joskus vaikea käsittää

miten vankalla ammattitaidolla ja huolellisesti

kaikki oli rakennettu, esimerkkiä grillikatoksen

valmistus. Ensin tehtiin arina, sen päälle

nostettiin tunkeilla liemu (vrt liesituuletin)

joka valettiin betoniin kiinni taivutuskourilla

ja vahvistettiin harjateräksellä. Rakennus-

tarkastaja sanoi, että tuon alle hän ei menisi

grillaamaan, se ei kestä. Liemu on yhä

paikallaan 30 vuoden jälkeenkin.

Kivilinnassa on 1160 m2 ja Veli rakensi

sen ihan vain oman perheen käyttöön,

perheeseen kuului Inkeri-vaimon lisäksi poika

ja tytär. Vaikka rakennus on suuri, ei Veli

rakentanut sitä alunperinkään ajatuksena

vuokrata osaa ulkopuolisille, vaan ihan heidän

nelihenkisen perheensä käyttöön. Tällä hetkellä

Kivilinnassa asuu kolme sukupolvea; Inkeri,

poikansa Jouko sekä pojanpoika.

Veli Alttila nukkui pois 1989 ja hän teki

loppuun asti jotain Kivilinnaan. Iän jo

painaessa, muurasi Veli istualteen kiviaitaa.

Tällä kertaa oman pojan sijasta kiviä ojenteli

8-vuotias pojanpoika.

Omasta lapsuudestaan Jouko muistelee,

kun rakennuksesta oli vasta pohjakerros

valmiina, ja siinä sauna ja pesuhuone.

Savupiipun virkaa toimitti kolmimetrinen

100mm viemäriputki. Kiuaskivien joukkoon

Veli asetti vesiputken, jonka johti ulos

ensimmäisen kerroksen valvilla olevaan

vesisäiliöön. "Silloin meillä oli ensimmäinen

suihku murheen laaksossa, ja olikin hulppeata

seisoa sen alla, kun ei tarvinnut ammentaa

vettä päälleen saavista kauhalla." Velin eläessä

saunassa oli aina vihta. Talvea varten kuivattu

vihta kasteltiin ja pehmitettiin kiukaalla, ja

muisteltiin kesää koivuntuoksuisessa saunassa.

Eräs hauska muisto liittyy ensimmäiseen

jouluun Kivilinnassa. Aikoinaan, kun rakennus

oli valmistunut ja perhe siis vietti ensimmäistä

jouluaan siellä, päätti Inkeri kokeilla uunia

ensimmäisen kerran ja paistaa siinä

joulukinkun. Kuten ennenkin, jätti hän kinkun

uuniin yöksi paistumaan, lisäsipä vielä puita

nukkumaan mennessä reilusti. Aamulla uunista

löytyi nyrkin kokoinen kuiva korppu. Sisar

sulhasineen oli tullut kylään ja yhdessä syötiin

joulupöydässä. Jossain vaiheessa Veli totesi

Inkeri-vaimolleen, että eiköhän olisi kinkun

tuomisen aika, nythän on joulu ! Inkeri haki

keittiöstä karrelle palaneen lihanpalasen ja

kertoo, ettei ikinä unohda sisarensa sulhasen

ilmettä, kun hän laittoi sen pöytään ! Kukaan

ei ottanut palastakaan "kinkusta" ja kun Inkeri

tarkasteli sitä myöhemmin yksin, huomasi

hän sen olevan niin kuiva, että kun hän leikkasi

sitä katsoakseen sisälle, niin "kinkku" mureni

täysin lautaselle. Tästä ensimmäisen joulun

kinkunpaistamisesta hän kuuli hyväntahtoisia

huomautuksia seuraavina jouluina.

Haastattelusta jää päällimmäisenä mieleen

se suuri yksityiskohtien ja pienempienkin

asioiden muistaminen, joka kertoo siitä kuinka

suurella sydämellä ja tunteella Kivilinnaa

rakennettiin. Lämpimästi haastattelusta kiittäen.

Monica Jägermalm

Haastattelu on annettu yksinoikeudella tähän julkaisuun,

ja sen osittainenkin lainaaminen on kielletty.

Kivilinna kohoaa alimmasta tasostaan aina 16m korkeuteen, mutta kuvaan koko
korkeutta ei juuri mistään kulmasta saa vangittua.
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Monet Vihdintietä ajaneet ovat varmaan

jo havainneet, että Metsämaan hiekkakenttä

on saanut uuden vihreän tekonurmi-

päällysteen. Rakennushanke saatiin

toteutettua Espoon kaupungin kuluvan

vuoden liikuntapaikkarakentamiseen

saadulla lisärahoituksella, joka kohdistettiin

nimenomaan Pohjois-Espoon kenttien

parantamiseen. Pohjois-Espoon Ponsi on

ollut voimakkaasti ajamassa hanketta

eteenpäin. Nyt jalkapallon peli- ja

harjoitteluolosuhteita on saatu huimasti

parannettua alueellamme ja epäsuhta

kaupungin eri alueiden välillä on

kaventunut.

Kentän piti alunperin valmistua jo

heinä-elokuussa ennen syksyn

jalkapallokauden alkua. Muun muassa

syksyn sateet kuitenkin hidastivat

asennustöitä ja kentälle päästiin pelaamaan

vasta 9.9.2011 . Odotus on kuitenkin

kannattanut, ja uusittu kenttä on otettu

innolla vastaan jalkapallon harrastaj ien

keskuudessa. Ensimmäisenä päivänä

innokkaimmat pelaajat viihtyivät kentällä

yli 1 0 tuntia. Eräs valmentaja kehui, että

pelaajat ovat kuin lehmät kevätlaitumella.

PEPin lisäksi Kalajärven koulu käyttää

kenttää aktiivisesti koululiikuntapaikkana.

Uusi alusta mahdollistaa jalkapallon

harjoittelun pidemmällä kaudella ja

paremmissa olosuhteissa. Hiekka-alustaan

verrattuna tekonurmi on tasainen, antaa

hyvän iskunvaimennuksen jaloille ja

paremmat ponnahdusominaisuudet pallolle.

Nurmi ei pölyä kesällä eivätkä vaatteet

likaannu sadekelilläkään.

Metsämaan kentän parannuksiin

kuuluvat myös kentän uudet aidat ja

valaistus. Aidat pitävät pallot kentän

sisällä ja myös estävät asiatonta käyttöä

(esim. mopolla ajelua). Tehokkaampi

valaistus osaltaan mahdollistaa pelaamisen

myöhemmin syksyllä pimeinä iltoina.

Talven tullen sääolosuhteiden niin salliessa

kenttä voidaan jäädyttää luistelukäyttöä

varten. PEPin tavoitteena on edelleen

saada Metsämaalle tai lähialueelle myös

jalkapallon talviharjoittelupaikka. Tähän

liittyvä ideointi ja suunnittelu jatkuu

yhteistyössä kaupungin kanssa.

Avajaistilaisuus 17.9.

PEP järjesti kentällä avajaistilaisuuden

lauantaina 17.9. Tapahtumassa nurmella

pelattiin paljon, PEPin juniorijoukkueet

pelasivat yhden pelin kutsuttua vastustajaa

vastaan, yhteensä 14 ottelua. Puffetti ja

arpajaiset viihdyttivät myös vierailijoita.

Lyhyessä seremoniaosuudessa tervehdykset

esittivät Palloliiton olosuhdepäälliikkö

Tero Auvinen sekä piirihallituksen

edustajana Leena Neuvonen (EsPa).

Lisäksi PEPin kasvatti Jaakko Lepola,

joka pelaa nykyään Veikkausliigassa FC

Hongassa, antoi avauspotkun

seremonioiden jälkeiseen junioripeliin.

Kari Alho

Metsämaan kenttä sai upean tekonurmen
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TILAA JOILLAKIN TUNNEILLA

Pohjois-Espoon musiikkikoulussa on tilaa

vielä joillakin tunneilla Kalajärvellä.

Esimerkiksi muutamia haja-aikoja

pianotunneilla ja muskarissa. Ajat ja opettajat

löytyvät kotisivuilta.

TANSSIAMAANATAISIN

RUSKATALOLLA

* Minidisco I, 7-9v, klo 16.00-16.45

* Lastentanssi, 4-5v, klo 16.45-17.30

* Showjazz I-II, 9-1 2v, klo 18.1 5-19.1 5

* Funky hiphop I-II, yli 1 0v, klo 19.1 5-20.1 5

Opettaja: Toni Keski-Liikala

(www.tonikeskiliikala.fi)

Katso koko opetustarjonta ja lisätietoja

osoitteessa

www.pohjoisespoonmusiikkikoulu.fi.

Yksityis- ja parioppilaiden lisäksi koulussa

toimii syksyllä 86 ryhmää musiikin ja tanssin

harrastaj ille. Löytyisikö sieltä Sinullekin

ryhmä? Kotisivulta löytyy syksyn aikana

myös tiedot syksyn esityksistä. Lämpimästi

tervetuloa seuraamaan!

Vaikka harrastaminen Pohjois-Espoon

musiikkikoulussa ei olisi Sinulle ajankohtaista

juuri nyt, mutta haluat seurata kuulumisia,

käy tykkäämässä meitä Facebookissa!

Iloisin Syysterveisin,

Satu Klemi, rehtori

Pohjois-Espoon musiikkikoulu

p. 09 563 3320, 040 74 75 738,

HEI SINÄ 7-20-VUOTIAS

MUSIIKINHARRASTAJA, OSALLISTU

HEHKU-MUSIIKKIKATSELMUKSEEN!

Pohjois-Espoon musiikkikoulun aloitteesta

vuonna 2011 ensimmäistä kertaa

järjestettävä Hehku-musiikkikatselmus

on tarkoitettu musiikin harrastaj ille ja

vaikka juuri Sinulle, joka olet harjoitellut

ahkerasti kotona ja haluaisit saada

palautetta soitosta/laulustasi. Hehkua

järjestämässä ovat Espoon kulttuuri- ja

nuorisotoimi, Pohjois-Espoon

musiikkikoulu ja RMO Tauko. Tule

rohkeasti esittämään valmistamaasi

ohjelmistoa. Samalla tapaat muita

musiikkiharrastaj ia ja pääset esiintymään

Karatalon Musica-salissa ja päivä on

taatusti unohtumaton! Tai kerää mukaan

esiintymään ystäväsi, jonka kanssa olet

ehkä jo harjoitellutkin yhteistä

ohjelmistoa.

Ilmoittaudu ja lue lisää osoitteessa

www.hehku2011 .fi. Osallistuminen kat-

selmukseen on maksutonta.

Olisi hienoa saada Hehkuun paljon

osallistuj ia Pohjois-Espoosta
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Lupauduin uutena kirjoittajana

kirjoittamaan jutun Kalajärven omasta

yrityksestä, jossa asiakkaat saavat

uudistautua täysin uuteen tyyliin tai

pitää vanhan hyvän tyylinsä kunnossa.

Juttu kertoo siis Kalajärven "keskuk-

sessa" sijaitsevasta kampaamosta,

jonka nimi kuvaa hyvin kauniin, pienen

yrityksen imagoa. Aiheena siis Pieni

Hiushuone.

Pienen Hiushuoneen paikalla ennen

nykyistä omistajaakin oli kampaamo,

jonka Katja Kurkela, jolla oli ollut jo

toiminimi ennestään, osti itselleen.

Uudet avajaiset pidettiin kesäkuussä

-09. Katja sai myynnissä olevasta

kampaamosta vihiä äidiltään, joka on

toiminut alalla jo 25 vuotta ja jolla on

Helsingin Punavuoressa oma liike.

Alunperin Katjan äiti oli kiinnostunut

Kalajärven toimipisteestä, mutta Katja

nappasi sen kuitenkin nenän edestä,

joka kumpikin olivat tietysti vain

hyvillään. Äiti ja tytär vuorottelevat

silloin tällöin keskenään työskentelyä

Kalajärven ja Helsingin välillä, joka

kuulemma piristää molempia

mukavasti.

Kalajärvi oli Katjalle aika selkeä

valinta oman yrityksen perustamiselle,

koska on itse asunut koulu- ja

teiniaikoinaan täällä n. 5 vuotta.

Vanhemmat asuvat täällä edelleen.

Paikka on myös tuttuja ja ystäviä

täynnä.

Pienessä hiushuoneessa työskentelee

myös toinen parturi-kampaaja, Terhi

Vehviläinen. Terhi aloitti

Hiushuoneessa Omnian opiskelijana

työharjoittelun myötä myös jo -09 ja

valmistuttuaan koulusta keväällä -10,

jäi hän vakituiseksi työpariksi tuttuun

paikkaan. Katja ja Terhi olivat

ennestään ystäviä ja sitä kautta

yhteinen työpaikka olikin helppo

toteuttaa ja tietenkin myös yhteinen

työskentely toimi alkujaan ja toimii

edelleen hyvin. Terhi, Espoon

keskuksen tyttö on kuulemma sulautu-

nut hyvin Kalajärven rauhalliseen elä-

mäntyyliin ja ei niin kiireellisiin ihmi-

siin.

Pienen Hiushuoneen asiakaskunta

koostuu enimmäkseen vakioasiakkais-

ta, uusiakin tuttavuuksia ilmaantuu aina

silloin tällöin. Nuoret naiset saavat

palvella vauvasta vaariin -skaalaa

käyttäen. Erityisesti mainittiin 92-

vuotias supermummo omasta

asiakaspiiristä. Bonuksena naiset

kertoivat kilpailijoiden vähyyden, joka

ehtymättömän luonnonvaran ja sen

hoitamisen olevan kyseessä, lisää

asiakaskantaa hieman ja vanhat kanta-

asiakkaat pysyvät ennallaan. Pieni

Hiushuone tarjoaa myös koneellista

parranajoa.

Kysellessäni Pienen Hiushuoneen

hintatasosta, kerrottiin minulle, että

nämä ammattilaiset yrittävät pitää

hintatason kohtuullisena ja isojen

kauppakeskuksien ja Helsingin

hintoihin verrattuna, ollen selkeästi

edullisemmat. Hiushuoneella on myös

tuotekampanjoita kuukausittain sekä

kanta-asiakaskortti, jonka avulla joka 6.

kerta asiakas saa palveluun alennuksen.

Pieni Hiushuone on juuri saanut

uutuuttaan kiiltelevän keittimen, joten

asiakas saa nautittavakseen kahvia /

teetä / kaakaota palvelun lomassa.

Sitten keskustelimme ammatin

hyvistä ja huonoista puolista, jos niitä

huonoja puolia siis onkaan. Naiset

kertoivat sekä hyvänä, että huonona

puolena olevan sen tosiasian, että

saavat toimia perustyön ohella

jonkinlaisina psykologeina. Usein

asiakkaat haluavat avautua raskaistakin

asioista, joita joskus empaattisten

naisten on myös raskas kuunnella.

Molemmat kuitenkin sanoivat, että se

on hetkittäistä ja koskaan heidän omaa

henkistä väsymystään ei kasvoilta näe.

Sen uskon kyllä, jo pelkän

haastatteluajan perusteella, molemmat

ovat hyvin positiivisia koko ns. tentin

ajan. Ja mainitsivathan he sen ihmisten

avautumisen olevan myös ammatin

hyviä puolia, kuitenkin. Luottamus

omaan vakikampaajaan on varmasti iso

asia asiakkaalle. Ruumiillinen rasitus

kohdistuu tietenkin jalkoihin ja

hartiaseutuun. Katja kertoo omaavansa

luistelijataustan, joka antaa varmasti

kuntopohjaa edelleen molempiin

fyysisiin rasituksiin. Terhi puolestaan

harrastaa kotijumppaa ja oman koiran

reipasta ulkoiluttamista.

Katja kertoo heidän olevan myös

hyviä ajatuksenlukijoita, kun suun-

nitellaan asiakkaan ns. muodonmuu-

tosta. Silti yritetään selkeästi ottaa

selvää, mitä asiakas haluaa ja loppu-

tuloksen ollessa molempien mieleen,

tunne on kuulemma joka kerta "aivan

Pieni Hiushuone

Pienen Hiushuoneen kampaajakaksikko Terhi ja Katja



11

mahtava". Asiakas saattaa kysyä: "Miten

tiesit mitä halusin?". Ne ovat kuulemma

ns. helmihetkiä.

Pakko oli myös kysyä, saavatko Katja

ja Terhi pidettyä mielestään tarpeeksi

lomaa. Sen he ovat ratkaisseet, pitämällä

vuorotellen kesäisin 3 viikon lomat,

hiljaisimpina aikoina. Marraskuun alusta

he saavat Omniasta pari tyttöä

auttelemaan ja harjoittelemaan pari

kertaa viikossa, ehkä kesään asti. Se

antaa helpotusta, mutta myös vastuuta,

koska kaikki opiskelijoiden tekemät työt

ovat oppilastöitä ja jommankumman

ammattilaisista on oltava paikalla

neuvomassa ja tarkistamassa tehdyt työt.

Vielä yhtenä erityisetuna naiset

mainitsivat alalle kuuluvan jatkuvan

kouluttautumisen. Tuotteet muuttuvat

jatkuvasti ja tuotekoulutus on sekä

omaksi että asiakkaan parhaaksi.

Samalla pysytään ajan hermolla ja

mielikin pysyy koulutusten myötä

virkeänä.

Kaikinpuolin Pieni Hiushuone pitää

Kalajärven verkkaisesta elämästä, sen

rauhallisista, rennoista ja kotoisista

ihmisistä. Heitä varten Pieni Hiushuone

järjestää marraskuun 30. pv

keskiviikkona klo 18-20 Glögi-illan,

johon ihmiset ovat tervetulleita

seurustelemaan, kyselemään mahdol-

lisista hiusongelmistaan tai vaan

katsomaan kahta kaunista alan

ammattilaista, kauniissa liikkeessään.

Viimeisin sivulause oli allekirjoittaneen

mielipide iloisista asiakaspalvelijoista ja

heidän työpaikastaan.

Mari Myyrä
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Lupapäätös Helsinki-Vantaan

lentokentän ympäristölupa-asiassa

annettiin elokuun alussa runsaan

kolmen vuoden käsittelyn jälkeen.

Lupapäätökseen sisälty 42 erilaista

ehtoa. Ehtojen määrä jo kertoo sekä

lupaviranomaisen että ympäristön

kuntien ja asukkaiden suunnattomasta

epäluottamuksesta luvan hakijaa

Finnaviaa (entinen Ilmailulaitos)

kohtaan.

Paljon ehtoja – vähän vaikutuksia

Lupahdeoissa on paljon kohtia, jotka

velvoittavat Finnaviaa merkittäviin

investointeihin, omavalvonnan tehosta-

miseen ja raskaaseen raportointiin.

Vaikutukset meluun jäävät silti

ilmeisen epätodennäköisiksi.

Selkeä konkreettinen meluhaittaan

vaikuttava lupaehto on yölentojen

kieltämien tietyiltä konetyypeiltä.

Kielto tosin on voimassa vain kello

puoli yhden ja puoli kuuden välillä.

Käytännössä tämä koskee

laajarunkokoneita, joita käytetään

kaukoliikenteessä. Samoin on kielletty

rahtia kuljettavien suihkukoneiden

lennot. Myöskään laskeutumisten

määrä noina yön tunteina ei saa

lisääntyä aikaisemmasta. Rajoitukset

astuvat voimaan vuonna 2013, sikäli

kuin ympäristölupa ehtii saada

lainvoiman siihen mennessä.

Lupaehdoissa on toki muitakin

kohtia, jotka saattavat johtaa

konkreettisiin vaikutuksiin pitemmällä

aikavälillä, jos esimerkiksi tehostuva

lentomelun mittaus ja vaatimukset

mittausten luotettavuudesta paljastavat

tietoa, jota tähän mennessä melun

todellisesta ilmentymisestä ei Finaviaa

valvovila viranomaisilla ole ollut.

Niinä vuosia, kun meluhaitta

pahimmin kohdistui Kalajärven

tienooseen, olisimme kaivanneet

luotettavampaa tietoa todellisesta

haitasta. Siitä lähtien, kun Kalajärvellä

on ollut pysyvä menlunmittausasema,

on meluhaitan määrä jonkin verran

vähentynyt. Kiistanalaista tosin on,

missä määrin vaikutukset ovat

johtuneet entistä vähän vähemmän

meluavista lentokonetyypeistä ja missä

määrin todellisten lentoreittien

siirtymisestä kauemmaksi mittaus-

asemasta. Kun mittausasemat nyt

yleistyvät, herääkin kysymys, vähe-

neekö haitta sielläkin, ja tarkoittaako se

käytännössä haitan siirtymistä jonnekin

muualle, ja minne? Sellainen epäilys

on ollut, että melun vähentämisen

sijaan sitä ennemmikin halutaan kätkeä

ja peitellä.

Lentokentän ympäristölupa poiki valitusten tulvanValitukset herättävät kysymyksiä Kalajärven kannalta
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Kukaan ei tiedä totuutta

Kun kukaan ei tiedä totuutta

tähänastisesta melusta, ei kukaan voi

tietää lupaehtonjen vaikutuksia,

varsinkaan silloin, jos totuus paljastuu

erilaiseksi kuin Finavian julistama

totuus nyt on.

Uudella luvalla ja varsinkin sellai-

sena, miksi se valituskierroksen jälkeen

muuttuu, voi olla arvaamattomia

vaikutuksia yksitittäisen asuinalueen

kannalta.

Ympäristölupa ei suoranaisesti pyri

muuttamaan lentomelun kohdentumista

eri alueille, vaan se perustuu pitkälti

malleihin, joiden mukaiset melualueet

otettiin varauksina mukaan jo

maakuntakaavaan. Täässä mielesä mus-

tapekkakortti on jo pyörinyt niillä

asuinalueilla, joille se jää.

Ympäristölupa ei ole vielä pitkään

aikaan lainvoimainen, sillä siitä on

tehty lukuisia valituksia. Lähes kaikki

ympäristökunnat hakevat lupaan

muutoksia, mukaanlukien Vantaa ja

Espoo. Tärkein kiistakohta luvassa on,

että melualue on piirrety siinä

laajemaksi, kuin aikaisemmissa

ennusteissa mm. maakuntakaavaa

valmisteltaessa. Lupapäätöksessä tätä

perustellaan sillä, että lentomelun

mallintamisessa käytettävät laskenta-

menetelmiä on uudistettu, eikä nykyisiä

lentomelun leviämisen ennusteita voida

verrata ennen vuotta 2007 tehtyihin

ennusteisiin. Lupaviranomainen on

siten hyväksynys Finavian ajatuksen

siitä, että nykyisten laskenta-

menetelmien valossa lentomelualueet

ovat aina olleet paljon laajempia, kuin

he itse tai mikään viranomainen on

tunnustanut.

Ympäristöluvan myötä Finavia oli

saamassa lupaehdon liitekartalle

ilmeisesti vähän paremmin totuutta

vastaavat laskelmat, mikä olisikin sille

tärkeää, kun lupaehdot kiristävät

vaatimuksia melun mittaamisesta ja

mittausten luotettavuudesta, ja jättävät

vielä portin auki tuleville tiukennuk-

sille. Ympäristökunnille tämä taas avasi

mahdollisuuden käyttää hyväksi

Finavian aiempia väitteitä tiettyistä

melutasoista ja melualueista, ja vaatia

pitäytymään — ei aikaisemmissa todel-

lisissa melualueissa, mutta aikaisem-

min ilmoittamissaan melualueissa.

Vantaalle tilanne on erityisen paha,

koska se on sinisilmäisesti päättänyt

kaavoittaa jo työnalla olevan Marja-

Vantaan aivan kiinni uuteen kiitotiehen,

paikkaan johon sitä nykyisten

laskentamallien mukaan ei missään

tapauksessa olisi saanut kaavoittaa.

Todellisen meluhaitan sijaan Vantaan

päättäj iä on kiinnostanut ja kiinnostaa

yhä vain paperi, joka sallii uuden

asutuksen rakentamisen.

Uhka Kalajärvelle

Kalajärven kannata asia on jälleen

kaksipiippuinen. Olisi hyvä, että

valitukset johtaisivat siihen, että melua

jouduttaisiin oikeasti rajoittamaan,

mutta paljon todennäköisempää on,

että melun rajoittamisen sijaan,

melualuetta kohta taas muotoillaan

uudelleen. Pakottavin tarve lienee

Vantaalla jo käynnissä olevan

rakennustyön saattaminen laillisen

tilaan, ja melun siirtäminen tulevan

asutuksen tieltä jo olevan asutuksen

päälle.

Kun Espoon kaupunki ainakaan

heräsi vuosien painostuksen jälkeen

hakemaan helpotusta Pohjois-Espoon

lentomeluongelmaan unohtaen muut

alueensa, on se nyt liikkeellä

valituksensa kanssa jälleen vain yhden

ilmansuunnan agendalla. Kolmas

kiitotie räjäytti meluongelman

Laaksolahdessa uusiin mittoihin, ja

siihen haetaan nyt helpotusta. Mitäpä

muutakaan tällainen valitukset voisivat

vaikuttaa, kuin ohjata Finavia takaisin

silmukoihin, joilla melu keskitetään

alueelle, joka ei juuri silä hetkellä ole

kuntien asialistalla.

Kalajärvi-seura on saanut

vastinemahdollisuuden lupapäätöksestä

tehtyjen valitusten vuoksi siksi, että on

ollut muistuttajana ympäristölupaa

käsiteltäessä. Seuran hallitus päättää

vastineen jättämisestä 2.11 . mennessä,

ja toivoo alueen asukkailta näkö-

kantoja asissa (esim sähköpostitse:

hallitus@kalajarvi.org). Omaa valitusta

seura ei valitusajan kuluessa jättänyt.

Jari Kaponen
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AutohuoltoMultiprima
• 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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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 eu-

roa/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 25 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!




