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Lumi on jo miltei sulanut

Metsämaan kentältä, ja hiekka

pöllyää kevätauringossa niin, että

hampaissa narskuu.

Hyvässä nousukiidossa oleva

Pohjois-Espoon Ponsi on saa-

vuttamassa ison edistysaskeleen

myös harrastusolosuhteissa, kun

Metsämaalle on luvassa tekonurmi.

Mutta saadaanko nurmen päälle

vielä kuplahalli talvikausien ajaksi?

Lue lisää sisäsivuilta, ja tule

mukaan asukastilaisuuteen 19.5.

Ponnen majalle!

Tanssin iloa Pose! -tanssi-

ryhmän esityksessä ensimmäi-

sillä valtakunnallisilla taide-

kasvatuspäivillä Espoon Kult-

tuurikeskuksessa 18.4.

Pohjois-Espoon musiikki-

koulu oli mukana järjestämässä

tapahtumaa muiden espoo-

laisten taiteen perusopetusta

antavien taidekoulujen kanssa.

Lisää kuvia ja tapahtuma-

tietoja sisäsivuilla.
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Kalajärvi-seura ry:n sääntömääräinenvuosikokous 19.5. Ponnen majalla klo17.30 alkaen.
Kokous on avoin kaikille alueen asukkaille. Esityslistalla ovatsääntömääräiset asiat ja toimintasuunnitelma kesästä 2011vuoden 2012 loppuun.

Kirjoittaessani tätä pääsiäispyhinä, tuntuu ulos katsellessa

kuin Kalajärvellä olisi jo täysi kesä.

Kesäisissä tunnelmissa on seuran hallituskin suunnitellessaan

seuraavaa kesäistä Kalajärvipäivää. Tänä vuonna sitä vietetään

jälleen iloisissa tunnelmissa Saudarkrokurin puistossa lauantaina

20.8 kello 1 3.00-16.00.

Hallitus käy parhaillaan neuvotteluja edullisemmasta sähköstä

kaikille kalajärveläisille. Tätä kirjoittaessani neuvottelut ovat

vielä kesken eri sähköyhtiöiden kanssa, mutta lehden

ilmestymisen aikoihin päästäneen tulokseen. Kannattaakin

käydä katsomassa Kalajärven omilta kotisivuilta tietoa

sähkösopimuksesta.

Samoilta sivuilta löytyy uusittu lista vuokrattavista tavaroista.

Seura on ostanut jäseniensä käyttöön mm. uutuuttaan kiiltelevän

järeän hakettimen, jolle varmasti monella on käyttöä.

Sivuilla on myös paljon muita ajankohtaisia asioita ja tietoja

sekä hallituksen jäsenten tiedot yhteydenottoja varten. Kalajärvi-

seuran sivut löytyvät osoitteesta www.kalajarvi.org

Toisaalla lehdessä on artikkeli Asukasfoorumin järjestämästä

asukasillasta. Siellä on myös esittämäni kysymykset päättäj ille

ja niihin saadut vastaukset.

Yksi iso asia mitä Kalajärvi-seura on pitkään ajanut, on

laboratoriopalvelujen palautus terveysasemallemme. Siitä

saimme asukasfoorumissa vahvistuksen. Lisäksi

laboratoriopalvelut paranevat vielä siten, että ajan voi varata

puhelimen lisäksi myös netissä. Kokeilu käynnistyi Matinkylässä

1 .4 ja kun sen todetaan toimivan hyvin, se laajenee myös

Kalajärvelle.

Kysyessäni aikataulusta, koska saamme laboratoriopalvelut

takaisin Kalajärvelle, sosiaali- ja terveyslautakunnan

puheenjohtaja Johanna Värmälä vastasi, että ne yritetään

käynnistää ennen kesää, mutta terveysaseman kesätauosta

johtuen saattavat palvelut käynnistyä vasta syksyllä. Mutta

hyvänä uutisena se, että ne siis joka tapauksessa palautuvat.

Kalajärvi-seuran sääntömääräinen vuosikokous pidetään

19.5 2011 kello 17.30-1 8.30 Ponnen majalla osoitteessa

Örkkiniitynkuja 5. Tervetuloa kaikki mukaan!

Toivotan kaikille kalajärveläisille aurinkoista kesää, paljon

iloista naurua ja kireitä siimoja.

Monica Jägermalm

Puheenjohtaja

Puheenjohtaja@saunalahti.fi

Kalajärvellä nyt

Pohjois-Espoon Marttojen ja Hämeen
Sininauha ry:n kevätkeräys

Lauantaina 7.5.2011 klo 1 3–16 Ruskatalon edustalla

Keräykseen voi tuoda käyttökelpoisia vaatteita ja muita tekstiilejä.
Myös käyttökuntoisia kenkiä, laukkuja ja kodin pientavaroita otetaan
vastaan. Matot, peitot ja tyynyt eivät kelpaa. Lisäksi keräykseen voi
tuoda kuluneita ja rikkinäisiä tekstiilejä, joiden materiaali on trikoota,
puuvillaa tai neuleenomaista villaa, kuten esim. t-paidat, colleget,
neuleet, yöpuvut, lakanat, huovat, kankaat.

Kaikkien tekstiilien tulee olla puhtaita ja kuivia. Tavarat olisi hyvä
pakata riittävän isoihin ja helposti siirrettäviin kokonaisuuksiin, esim.
jätesäkkeihin. Sininauha ry laj ittelee tavarat. Lisätietoja:
http://www.sininauha.com/

Bändi etsii basistia
Kalajärveläinen, työnimellä "Vaarit rokkaa" toimintaansa aloitteleva

amatööribändi etsii basistia. Pätevyysvaatimukset: kunhan erotat
bassonkaulan pullonkalusta ja 'boogie' kulkee. Laulutaito eduksi.
Genre: tutut ja turvalliset rokit ja rallit, niin Suomesta kuin ulkomailta.

Jos kiinnostaa, ota yhteyttä: Viki Sirkiä 050-585 7710.
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1/111.5.2011
Kalajärvi-Seura tiedottaa
Julkaisija: Kalajärvi-Seura r.y. Sähköposti: hallitus@kalajarvi.org Toimitus:

Monica Jägermalm, Elina Leppänen, Jari "Viki" Sirkiä, Jaakko Ala-Paavola,
Merja Enroos. Taitto: Jari Kaponen, Painos: 1200 kpl, Painopaikka: Pekan
Pikapaino

Kalajärven lähistöllä on vireillä neljä

kaavahanketta: Antinmäki, Niipperinnitty,

Kalajärvi II ja Kalajärvenkalliot.

AAnnttiinnmmääeenn (1000 asukasta) kaava on

pisimmällä, sillä kaupunginvaltuusto hyväksyi

asemakaavan maaliskuun alussa. Antinmäen

kaava on pääasiassa yksityisten omistuksessa

oleva 31 hehtaarin alue, jossa asuu nykyisin

noin 60 asukasta. Antinmäen tonttien

minimikoko tulee olemaan 750 neliöitä. Kaava-

alueesta on valitettu ja se joudutaan

mahdollisesti viemään syksyllä uudestaan

valtuuston käsittelyyn. Näin ollen kaavan

toteutus alkaa mahdollisesti noin parin vuoden

kuluttua.

NNiiiippppeerriinnnnii ii ttyynn (2000 as.) valmisteluaineisto

on ollut nähtävillä tämän vuoden

tammi–helmikuussa. Kaava on nyt työn alla

ja sen työstössä pyritään huomioimaan

valmisteluaineiston pohjalta saadut mielipiteet.

Kaupunkisuunnittelulautakunta päättää

kaavaehdotuksen asettamisesta nähtäville

tämän vuoden lopussa.

KKaallaajj äärrvvii IIII (2500 as.) on kaava-alueista

suurin. Kaupunkisuunnittelulautakunta on

hyväksynyt kaavan viime vuoden kesäkuussa

ja se menee kaupunginhallituksen käsittelyyn,

kun maankäyttöneuvottelut on saatu päätökseen.

KKaallaajj äärrvveennkkaalllliiooiiddeenn kaava on kaava-

alueista pienin (290 as.) ja haasteellisin. Sen

on määrä tulla kaupunkisuunnittelulautakunnan

käsittelyyn, kun siihen liittyvä järviselvitys

on saatu valmiiksi. Järviselvityksessä on määrä

kartoittaa prosessin aikana esille tulleet

mahdolliset negatiiviset vaikutukset Kalajärven

järveen. Järviselvityksen pitäisi valmistua

elo–syyskuussa, kun siihen liittyvä

hulevesisuunnitelma on saatu valmiiksi. Näin

ollen kallioiden kaava tullee kaupunkisuun-

nittelulautakunnan käsittelyyn ensi syksynä.

Kalajärvenkallioiden kaavaan liittyy

järviselvityksen lisäksi monta muuta

haasteellista seikkaa, kuten liikennejärjestelyt

ja arvokas luonto. Kalajärvenkallioista

järjestetäänkin erillinen asukasilta syksyllä.

Asukasillassa tullaan esittelemään mm.

järviselvityksen tulokset ja järven tilan

parantamiseen tähtäävät toimenpiteet.

Myös OOddiillaammppii (500 as.) ja MMeettssäämmaaaa (700

as.) kuuluvat Pohjois-Espoon kaavoitus-

suunnitelmiin, mutta niiden kaavoitushankkeita

ei ole vielä käynnistetty. Sen sijaan hieman

pohjoisempana sijaitsevien KKeettuunnkkoorrvveenn ja

RRiinnnneekkooddiinn kaavoitushankkeiden suunnittelu

on jo aloitettu.

Lisätietoja kaava-asioista löytyy Espoon

verkkosivuilta (www.espoo.fi - > kaavoitus

-> valitse: avoin espoo tai karttapalvelu).

ME

Kalajärven kaavoituskatsaus

Kuvateksti: Uusien kaavahankkeiden myötä Kalajärven ympärille tulee noin 7000 uutta asukasta.
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korkeakoulussa rakennustekniikkaa. Sipilä on

käynyt Sanoman Toimittajakoulun ja työskennellyt

rikostoimittajana Helsingin Sanomissa vuosina

1991–1996 ja MTV3:ssa vuodesta 1996.

Kirjailijaksi Sipilä ryhtyi ystävänsä ja kollegansa

Harri Nykäsen kehotuksesta. Esikoisromaani

valmistui noin 1994 ja hän lähetti käsikirjoituksen

usealle kustantamolle, mutta kaikilta tuli "ei kiitos"

-kirje. Sipilä teki tuolloin Harrin ja Jouni Mölsän

kanssa myös radiokuunnelmia Ylen radioteatterille.

Niiden ansiosta sitten eräs pienempi kustantamo

otti yhteyttä ja kiinnostui esikoisromaanistani. Book

Studio julkaisi "Koukku" -dekkarin 1996.

Seuraava komisario Takamäki -dekkari julkaistaan

kesäkuussa 2011 . Se on Jarkko Sipilän vuonna

2001 aloittaman sarjan yhdestoista teos. Uusin kirja

on nimeltään Muru.

Useimmissa hänen rikosromaaneissaan on

päähenkilönä komisario Kari Takamäki ryhmineen.

Hänen kuvaa poliisityön arkea tarkasti, ja hänen

kirjansa ottavat kantaa

yhteiskunnallisesti tärkeissä asioissa.

MTV3 esitti 1 . lokakuuta 2006

alkaen Sipilän kirjallisuuteen

perustuvan televisiosarjan Rikospoliisi

ei laula. Sen on ohjannut Jarmo

Lampela, ja toisena käsikirjoittajana

Sipilän ohella on hänen ystävänsä

Helsingin Sanomain toimittaja Jouni

Mölsä. Ohjelman ensi-iltaa seurasi

melkein miljoona suomalaista.

Gummerus antoi kirjailijalleen Kaarlen

palkinnon 2006. Sisäministeriön

poliisiosasto myönsi Sipilälle poliisin ansioristin

vuonna 2004. Suomen Dekkariseura myönsi Vuoden

Johtolanka -palkinnon Sipilälle vuonna 2009. Sipilä

on Oikeustoimittajat ry:n puheenjohtaja.

Sipilä asuu Westendissä, Espoossa. Hänen

perheeseensä kuuluu vaimo ja kolme lasta. Hän

harrastaa jalkapallo- ja jääkiekkovalmennusta.

Sipilä oli itsekin lahjakas urheilija, sillä hän voitti

koripallon SM-mitaleja juniorisarjoissa 1980-luvulla

ja oli aktiviinen käsipalloilija 1990-luvulla.

Iso kiitos kirjastonhoitaja Raija Helle

henkilökuntineen mukavan kirjailijavierailun

järjestämisestä.

Uutta kirjailijavierasta ja Sipilän uusia kirjoja

(varsinkin sitä, jossa osa juonesta sijoittuu

Kalajärvelle) odottaessa.

Monica Jägermalm

Seuraava asukasilta kirjastossatorstaina 5.5. klo 18
Tervetuloa Kalajärven kirjaston asukasiltaan! Paikalla on kirjaston henkilökunnan

lisäksi mm. aluejohtaja vastaanottamassa palautetta ja keskustelemassa
kehitysehdotuksista kirjaston toimintaan liittyen.

Tilaisuudessa esitellään Kalajärven kirjaston facebook sivut.

Kalajärven kirjaston ensimmäinen

kirjailijavierailu oli 24.11 .2010 ja ensimmäiseksi

vierailijaksi kirjastonhoitaja Raija Helle

henkilökuntineen oli valinnut dekkarikirjailija

Jarkko Sipilän. Paikalle oli tullut 23 innokasta

dekkareiden ystävää.

Tilaisuus oli kaikinpuolin mielenkiintoinen,

kuulijat pääsivät kurkistamaan sellaiselle aluelle

kirjailijan elämässä ja kuulemaan sellaisia

yksityiskohtia, ettei niitä ole lehdistä luettavissa.

Osasta asioista jopa sovittiin, ettei niistä kerrota

tässä artikkelissakaan. Olisitpa itse ollut mukana.. .

Kuulimme mm. siitä, miten Sipilän kirjojen

päähenkilö oli saanut nimekseen Takamäki ja mitä

kommelluksia tämä nimenvalinta oli tuonut

sattumalta tullessaan.

Mielenkiintoista oli myös kuulla, miten kauan

kirjan kirjoittamiseen menee, mistä ideat tulevat

ja mitä kaikkea pitääkään ottaa huomioon kirjaa

kirjoittaessaan, mm se, että kirja olisi ilmestyessään

ajankohtainen.

Kirjan nimenvalintakaan ei välttämättä ole

yksinkertainen, eikä sekään ole itsestään selvää,

kuka nimen lopulta päätää.

Kirjailija kertoi ensin itse taustoistaan ja

kirjoistaan ja sen jälkeen kaikki saivat esittää

kysymyksiä. Ja kysymyksiähän meillä riitti ja

kaikkiin saimme hyvät vastaukset.

Tilaisuuden lopuksi eräs isä poistui mukanaan

isänpäivälahjaksi saamansa kirjat

omistuskirjoituksella singneerattuna. Se oli hieno

päätös hienolle kirjailijavierailulle.

Nähtäväksi jää, toteutuuko toive siitä, että jossain

tulevassa dekkarissa osa tapahtumista sijoittuisi

Kalajärvelle. Vaikkapa siten, että joku olisi

kurkkimassa Kalajärven kirjaston takapihalta

ikkunoista sisään, kuten Sipilä itse naurahti.

Jarkko Sipilä (s. 1 964 Helsinki) ajautui

toimittajan töihin opiskellessaan Teknisessä

Jarkko sipilä kirjailijavieraana Kalajärven kirjastossa

Sipilän tuotanto:

Koukku (Book Studio, 1 996)

Kulmapubin koktaili (Taskukirja Loisto, 1 998)

Kosketuslaukaus (Book Studio, 2001 )

Tappokäsky (Book Studio, 2002)

Intohimosta rikokseen (2002, novellikokoelma)

Karu keikka (Book Studio, 2003)

Kultainen peura (Taskukirja Loisto Oy, 2004)

Todennäköisin syin (Gummerus, 2004)

Likainen kaupunki (Gummerus, 2005)

Mitään salaamatta (Gummerus, 2006)

Palosaari (Ylen Radioteatteri, kuunnelma, 2006)

Rikospoliisi ei laula (TV sarja, 2006)

Kylmä jälki (Gummerus, 2007)

Seinää Vasten (Gummerus, 2008)

Prikaatin Kosto (Gummerus, 2009)

Helsinki Homicide: Against the Wall

(Ice Cold Crime, 2009, orig. title Seinää Vasten)

Helsinki Homicide: Vengeance

(Ice Cold Crime, 2010, orig. title Prikaatin Kosto)

Katumurha (Gummerus, 2010)

Paha Paha Tyttö Harri Nykänen ja Jarkko Sipilä

(Crime Time, 2010)

Jaakko Sipilän kotisivut:

http://www.jarkkosipila.com/

Kuvassa Kirjailija Jarkko Sipilä keskellä, ja osa kuulijoista

hänen ympärillään.
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Uusien oppilaiden ilmoittautuminen lukuvuodelle 2011-2012 alkaa 3.5.2011
Ilmoittautumiset sähköisesti ilmoittautumislomakkeella: www.pohjoisespoonmusiikkikoulu.fi/ilmoittautuminen/

Oppilaat otetaan tunneille ilmoittautumisjärjestyksessä. Katso lisää kotisivultamme www.pohjoisespoonmusiikkikoulu.fi
Tarjolla on suuri valikoima musiikin ja tanssinopetusta sekä myös hiukan kädentaitoja!

Tervetuloa seuraamaan kevään tapahtumia!

ke 27.4. Oppilaskonsertti,Ruskatalo, opetustila klo 17.30 ja 19
ti 3 .5. Oppilaskonsertti,Ruskatalo, opetustila klo 17.30 ja 19
ke 4.5 Oppilaskonsertti, Ruskatalo, opetustila klo 17.30 ja 19
ke 4.5. LAPSIKUORO LAKKOJEN & MUSIKANTTIEN LASTENLAULUKONSERTTI klo 18.1 5

Karamzinin koulu,uuden puolen ylä-aulassa
pe 6.5. Oppilaskonsertti,Ruskatalo, iso sali klo 17.30 ja 19
to 5.5 Oppilaskonsertti, Rentola klo 17.30 ja 19
pe 20.5. Pohjois-Espoon Laulun 10-vuotis -juhlakonsertti Juvanpuiston koulun ruokasalissa klo 19

Näihin tilaisuuksiin on vapaa pääsy.

Muista myös tämän lukuvuoden pääesitykset:
Su 8.5. KEVÄTILOA! - äitienpäivänäytös Juvanpuiston koulu klo 17.30. Liput 6/3e
Su 15.5. TAIVAANKANNEN TUOLLA PUOLEN- musiikin ja tanssin suuri kevätnäytös

Kannusillan teatterisalissa klo 14 ja 17. Liput 8/4e. Osta liput ennakkoon. Lue lipunmyynnistä lisää
kotisivullamme www.pohjoisespoonmusiikkikoulu.fi.

Esiintymässä nähdään soitin-, tanssi- ja lauluoppilaita. Kädentaidot -kurssilaisemme ovat valmistaneet 1 5.5. esityksiin
lavasteita. Esitykset sopivat koko perheelle.

Satu Klemi, Rehtori
Pohjois-Espoon Musiikkikoulu
satu.klemi@pohjoisespoonmusiikkikoulu
puh. 044 272 1615
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Metsämaan urheilupuistossa Örkkiniitynkujalla sijaitsee alueelle tärkeitä liikuntapaikkoja:

• Hiekkakenttä (n. 70*100m)

• skeittipuisto

• 2 tenniskenttää (Pohjois-Espoon tennisseura)

Hiekkakenttä on kesäkaudella (huhti-lokakuu) ollut pääasiassa Pohjois-Espoon Ponnen käytössä jalkapallon

harjoitus- ja pelipaikkana. Ilta- ja viikonloppuaikoihin painottuvia käyttötunteja viikossa on noin 20. Kesäkuun

alussa on järjestetty myös viikon mittainen jalkapallokoulu.

Talvisin alue on säiden salliessa jäädytetty luistelua varten ja siellä on myös juniorimittainen jääkiekkokaukalo.

Hyvillä luistelukeleillä alue on asukkaiden ahkerassa käytössä.

Kalajärven koulu käyttää kenttää yläasteen liikuntatunneilla sekä pelikenttänä (jalkapallo, pesäpallo) että

yleisurheilun liikuntapaikkana.

Koska alueen liikuntaolosuhteet ja niiden kehittäminen uhkasi jäädä jälkeen muun Espoon kehityksestä, myönsi

kaupunginvaltuusto vuodelle 2011 erillisen määrärahan Pohjois-Espoon liikuntapaikkojen parantamiseen. Määräraha

on tarkoitus käyttää Metsämaan kentän kattamiseen tekonurmialustalla kesän 2011 aikana.

Pohjois-Espoon Ponsi on lisäksi ehdottanut tekonurmen osittaista talviaikaista kattamista ylipainehallilla.

Hallin rahoittamista varten perustettaisiin erillinen yhtiö. Halli mahdollistaisi lasten ja nuorten jalkapalloryhmien

talviharjoittelun paikallisesti ja vapauttaisi koulujen liikuntatiloja muuhun iltakäyttöön. Hallista saataisiin myös

vuoroja koululiikuntaan ja muuhun urheilutoimintaan.

Toteutuessaan halli kuitenkin myös pienentäisi talvisin käytettävissä olevaa luistelualuetta, ja sillä on oma

vaikutuksensa alueen maisemaan. Pysäköintipaikkojen riittävyys mietityttää.

Tule kuulemaan viimeinen tieto hankkeesta ja ottamaan kantaa!

Pohjois-Espoon Ponsi ry. ja Espoon liikuntapalvelut järjestävät Metsämaan kehittämistä koskevan asukasillan

torstaina 19.5.2011 klo 18:30 alkaen. Tilaisuus järjestetään läheisellä Ponnen majalla (os. Örkkiniitynkuja 5). Tervetuloa!

Asukasilta Metsämaan pallokentän kehittämisestä19.5. klo 18.30 Ponnen majalla
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Järjestyksessään neljännen Pohjois-

Espoon asukasfoorumin formaatti oli

muutettu aikaisemmasta keskustele-

vampaan suuntaan ja se tuntui miellyttävän

yleisöä. Ruskataloon oli saapunut lähes

täysi tuvallinen keskustelemaan Pohjois-

Espoon palveluista ja vapaa-ajan vietto-

mahdollisuuksista. Painopisteenä oli

nuorten näkökulma. Asukasfoorumissa

oli paikalla myös tuore Espoon

kaupunginjohtaja, Jukka Mäkelä.

Tällä kertaa alustukset olivat lyhyitä,

rajattu vain muutamaan minuuttiin per

paneeliin osallistuja. Näin saatiin jätettyä

runsaasti tilaa asukkaille esittää

näkemyksiä, toivomuksia ja kysymyksiä

päättäj ille. Kaupungin edustaj ia oli

paneelissa paikalla, kaupunginjohtaja

Mäkelän lisäksi useista hallinnon aloista.

Liikuntatoimesta liikuntajohtaja Mauri

Johansson ja liikuntalautakunnan

puheenjohtaja Anne Knaster, Sivistys-

toimesta talous- ja hallintojohtaja Pirjo

Mutanen ja kulttuurilautakunnan jäsen

Teresia Volotinen, Sosiaali- ja

terveystoimesta sosiaali- terveyslauta-

kunnan puheenjohtaja Johanna Värmälä,

Nuorisotoimesta johtava nuoriso-ohjaaja

Sari Vahtera sekä Kaupunkisuunnittelu-

keskuksesta projektipäällikkö Robert

Eriksson. Kouluja edustivat Juvanpuiston

koulun rehtori Ossi Airaskorpi sekä

nuorison edustajana Kalajärven koulun

oppilas Susette Lievonen. Asukasyh-

distyksistä oli mukaan valittu tällä kertaa

Marjut Tenkanen Lahnus-Takkulaseudun

oky:stä ja Monica Jägermalm

Kalajärviseurasta. Puheenjohtajana toimi

Ritva Hein Pohjois-Espoon Asukas-

foorumin valmisteluryhmästä.

Kalajärvi-seuran kysymykset tilai-

suudessa:

1 . Liikuntajohtaja Mauri Johansson:

Nykyinen pururata jää Kalajärvi II:n

rakentamisen alle. Onko suunnitelmaa

korvaavasta ratkaisusta ? • Korvaava

ratkaisua ei ole vielä etsitty, mutta sellainen

etsitään joko Kalajärvi II-alueella tai

lähistöltä.

2. Talous- ja hallintojohtaja Pirjo

Mutanen: Hiirisuon asiakaspuiston

rakentamisen aloittaminen, milloin. Se

on ollut suunnitelmissa jo monta vuotta?

• Hiirisuon asukaspuistoa ei ole

suunnitelmissa tällä hetkellä, eikä sille

ole annettu määrärahoja.

3 . Sosiaali- ja terveyslautakunnan

puheenjohtaja Johanna Värmälä: Lauta-

kunta on päättänyt että laboratorio-

toiminnot palautetaan Kalajärvelle. Mitä

tämä käytännössä tarkoittaa? • Laboratorio-

palvelut palaavat Kalajärvelle viimeistään

syksyllä, uudistetulla ajanvaraus-

järjestelmällä

4. Projektipäällikkö Robert Eriksson:

Mitä palveluja on tulossa Kalajärvi II

alueelle? • Kaavassa on varattu runsaasti

tilaa julkisille ja yksityisille palveluille,

kuten ainakin päiväkoti, koulu 1 -2 luokille,

palvelutalo ja ostoskeskus. Kaavoittaja

ei voi kuitenkaan päättää niiden

toteuttamisesta.

5. Projektipäällikkö Robert Eriksson:

Viime syksyn asukasfoorumissa oli

puhetta, että Kalajärven kalliosta ja

Kalajärven liikennejärjestelyistä pidetään

erillinen asukastilaisuus. Milloin?

• Kalajärvenkallion kaavasta järjestetään

asukastilaisuus ehkä vielä ennen kesää

6. Kulttuurilautakunnan jäsen Teresia

Volotinen: Onko kirjastomme suhteen

tiedossa toimenpiteitä? • Kalajärven

kirjasto on niin aktiivisessa käytössä, että

siihen ei kohdistu minkäänlaista uhkaa.

Vastauksia muihin tilaisuudessa

esitettyihin kysymyksiin:

• Kaupunki vastaa nuorisotyöttömyyden

poistoon mm. palkkaamalla tuplasti

kesäharjoittelijoita

• Jalkapallohalli (PEP Areena) etenee,

tekonurmen asennus ja hallin perustukset

tänä vuonna, varsinaisen ylipainehallin

rahoitus vielä auki

• Uimahallia ei suunnitteilla, toistaiseksi

tukeuduttava kaukasempiin halleihin ja

Pohjois-Espoon lukuisiin järviin

• ”Toiveiden tynnyrissä” oli vielä lisää

aukioloaikoja nuorisotila Rentolalle sekä

Kalajärven koulun remontti jossa toteutuisi

ainakin isompi aula. Näihin ei selkeää

vastausta vielä saatu.

Tarkempi kuvaus keskustelujen

sisällöstä löytyy Pohjois-Espoon Asukas-

foorumin (peaf) omilta sivuilta osoitteesta

http://personal.inet.fi/yhdistys/peaf/

Toivottavasti myös seuraavat

asukasfoorumit järjestetään siten että

kolmen tunnin ajasta yli kaksi tuntia on

varattu keskustelulle ja kysymyksille sillä

tällainen vuoropuhelu edistää paremmin

asiallisen dialogin syntymistä päättäj ien

ja asukkaiden välille. Kaupunginjohtaja

Jukka Mäkelä esitti vielä avoimen haasteen

Pohjois-Espoolaisille: ”Sähköpostia saa

lähettää kaikista hyvistä hankkeista joissa

yhdistyy alueen yhteisöllisyys ja

kaupungin voimavarat. Erityisesti

tervetulleita ovat ideat joissa kaupunki

toimittaa materiaalit ja yhteisö osallistuu

työpanoksella”.

ASUKASFOORUMIN AIHEENA VAPAA-AIKA JA PALVELUT

Onko sinulla asiaa Kalajärviseuralle?Ota yhteyttä: hallitus@kalajarvi.org
Ota seurantaan: www.kalajarvi.org
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Jäsenetuja Kalajärvi-seuran jäsenille
Oksasilppuri

Seura on hankkinut uuden järeän Eliet Minor-oksasilppurin. Silläa haketat

risut ja oksat vaikkapa kompostin seosaineeksi tai katteeksi pensaiden juurille.

Maksimi oksan paksuus on 60mm ja tuotto 1 ,5 m3/h. Paino 65 kg. Vuokrahinta

jäsenille on 25€/vrk. Kuljetukseen tarvitset pakettiauton tai peärvaunun. Tarvittaessa

edestakainen kuljetus Kalajärven alueella 20€.

Höyrypesurilla tehoa siivoukseen

Höyrypesuri on verraton väline kodin pintojen pesemisessä. Päivittäiseen tai

edes viikoittaiseen käyttöön sitä harva tarvitsee ja siksi se onkin kätevintä vuok-

rata tarvittaessa.

Höyrypesuri pesee ja desinfioi ilman pesuaineita 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 voit tehdä esiselvityksiä ennen ammattimaisen

kuntoarvioinnin tilaamista. Rakentajalle tai remontoijalle kosteusilmaisin kertoo

mm, onko betonilattia riittävän kuiva päällystettäväksi tai puu riittävän kuivaa

maalattavaksi. Laite on myös arvokas apu vaikkapa lasikuituveneen,

matkailuvaunun tai -auton kuntoa selvitettäessä. Hinta on 10 euroa/vrk tai 20

euroa/viikko.

Säästä henkesi, käytä turvavaljaita

Tarjoamme seuran jäsenille turvavaljaat/putoamissuojan 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, lumenpudotuksessa tai rännin puhdistuksessa.

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.

Tiedustelut ja varaukset puhelimitse 040-526 9208 tai sähköpostilla

kalajarvi@gmail.com.
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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

Paikal l ista puusepäntyötä

ASKON PUUTYÖ
Puusepäntyöt, saunat,
terassit ja kodin puutyöt

Asko Mäkinen

050 337 4840

www.askonpuutyo.fi

PS. Työstä kotitalousvähennys
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1 4.5.2011

JÄSENMAKSU 2011

JÄSENMAKSU

Kalajärvi-Seuran jäsenmaksu 2011

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 10 euroa

tilillemme 3.5. mennessä. Käytä viitenumeroa 54111 .




